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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian dan Persiapan Penelitian 

1. Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian “Strategi Coping Individu Dewasa Awal yang 

Mengalami Dampak Bullying Saat Remaja” ini melibatkan 3 subjek 

yaitu perempuan serta laki-laki yang berusia 19-23 tahun dan pernah 

mengalami bullying selama masa remaja dengan rentang usia 12-17 

tahun. Peneliti menemui 3 subjek yang sesuai dengan kriteria, yaitu 

EI sebagai subjek perempuan pertama, V sebagai subjek perempuan 

kedua, dan EL sebagai subjek laki-laki pertama. Penelitian dilakukan 

dengan meminta ijin terhadap subjek untuk melakukan penelitian 

berupa wawancara dan observasi selama kegiatan wawancara 

berlangsung. Selain itu, peneliti juga meminta ijin untuk 

mewawancarai kerabat dekat  dan melihat keadaan rumah subjek. 

Peneliti mendapatkan subjek dari rekomendasi teman peneliti. 

2 subjek merupakan teman yang lumayan dekat dengan peneliti dan 

subjek laki-laki dikenalkan oleh sahabat peneliti. Semua subjek 

berdomisili di Semarang. Subjek EI dan EL berdomisili di Semarang 

Timur sedangkan subjek VT berdomisili di Semarang Utara.  

Tempat yang digunakan untuk melakukan wawancara adalah 

beberapa tempat yang disepakati subjek dan peneliti. Hal ini 

dikarenakan ketiga subjek memiliki waktu yang sangat jarang untuk 

berada di rumah dan lebih sering bepergian, maka dari itu peneliti 

memutuskan untuk melakukan wawancara di rumah peneliti.  
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Subjek wanita pertama yaitu EI melakukan 2 kali wawancara. 

Pertama wawancara dilakukan di rumah peneliti yang berada di 

daerah Pleburan. Wawancara kedua dilakukan di rumah salah satu 

kerabat subjek di daerah Klipang. Hal ini dikarenakan waktu untuk 

bertemu subjek EI sulit sehingga begitu ada kesempatan untuk 

bertemu, peneliti menggunakannya untuk wawancara dan observasi. 

Observasi keadaan rumah subjek dilakukan diluar 2 waktu 

wawancara tersebut. 

Subjek wanita kedua yaitu VT melakukan sekali wawancara. 

Ketika pertama kali melakukan komunikasi dengan subjek, peneliti 

menawarkan untuk melakukan wawancara di rumah. Tetapi subjek 

menolak dan menawarkan untuk melakukan wawancara di luar. 

Wawancara dilakukan di sebuah kafe yang berada di Citraland Mall 

sesuai dengan perjanjian.  

Subjek laki-laki yaitu EL melakukan sekali wawancara. 

Subjek EL diperkenalkan oleh salah satu teman peneliti, maka dari 

itu saat wawancara berlangsung, teman peneliti ikut menemani 

wawancara. Wawancara dilakukan di rumah peneliti yang berada di 

daerah Pleburan. Wawancara berlangsung agak malam dengan 

waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan peneliti harus 

melakukan building rapport terhadap subjek. Selain itu peneliti juga 

mengamati perilaku subjek saat melakukan wawancara.  

2. Persiapan Pengumpulan Data 

Persiapan pengumpulan data mencakup pencarian subjek dan 

mengajukan permohonan penelitian. Peneliti mencari subjek dengan 
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keriteria adalah individu dewasa awal dengan rentang usia 18-23 

tahun yang pernah mengalami bullying saat remaja dengan rentang 

usia 13-17 tahun. Peneliti melakukan pencarian subjek dengan cara 

bertanya kepada rekan-rekan peneliti untuk mendapatkan subjek 

yang sesuai dengan kriteria yang sesuai. Berdasarkan usaha 

pencarian tersebut, peneliti menemukan 3 subjek dengan kriteria 

yang sesuai.  

Setelah mendapatkan subjek, peneliti mencoba menghubungi 

ketiga subjeknya. Peneliti melakukan pendekatan dan perijinan 

untuk dilakukannya penelitian. Kemudian peneliti melakukan 

pengumpulan data dari ketiga subjek tersebut melalui wawancara 

dan observasi. Perijinan untuk melakukan penelitian dilakukan 

menggunakan informed consent. 

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan pada 1 Agustus 2017 sampai 30 

Agustus 2017. Jadwal pengumpulan data dilakukan berdasarkan 

kesepakatan dengan subjek, sehingga bersifat fleksibel sesuai dengan 

waktu yang ditawarkan subjek. Hal ini dikarenakan subjek memiliki 

kesibukan sendiri, sehingga peneliti tidak perlu mengganggu 

kegiatannya sehari-hari. 

Proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdiri dari 3 

tahap. Tahap pertama, peneliti meminta bantuan masing-masing subjek 

untuk menjadi subjek penelitian dan memberitahukan inti dari penelitian 

ini. Pembangunan rapport dirasa tidak terlalu penting dikarenakan 

peneliti sudah mengenal subjek dan hal tersebut bisa dilakukan selama 
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wawancara atau penelitian berlangsung. Tahap kedua, merupakan tahap 

wawancara dan observasi. Tahap ketiga, merupakan tahap observasi 

yang dilakukan saat wawancara berlangsung untuk mengamati 

mengenai tingkah laku subjek. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci 

melalui tabel jadwal pelaksanaan pengumpulan data oleh ketiga subjek. 
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Tabel 2 

Jadwal Pertemuan dengan Subjek 

 

No Inisial 

Subjek 

Tanggal Waktu Lokasi Tahap 

Pengambilan 

Data 

1 EI 1 Agustus 2017 16.00 Rumah 

Peneliti 

Wawancara 

dan 

Observasi 

5 Agustus 2017 10.00 Rumah 

Teman 

Subjek 

Wawancara 

dan 

Observasi 

    

2 VT  13 Agustus 

2017 

17.30 Kafe di 

Semarang 

Wawancara 

dan 

Observasi 

    

3 EL 23 Agustus 

2017 

19.00 Rumah 

Peneliti 

Wawancara 

dan 

Observasi 

23 Agustus 

2017 

20.40 Rumah 

Peneliti 

Wawancara 

dan 

Observasi 

    

 

Peneliti juga melakukan triangulasi dengan orang terdekat 

subjek. Berikut ini adalah rekap waktu dan tempat pelaksanaan 

triangulasi yang dilakukan peneliti : 
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Tabel 3 

Jadwal Pertemuan Triangulasi 

 

No Inisial 

Subjek 

Triangulasi Tanggal Tempat 

1. EI Pacar 18 Agustus 2017 Rumah peneliti 

2. VT Pacar 20 Agustus 2017 Rumah peneliti 

3. EL Pacar  5 September 2017 Perpustakaan 

 

C. Hasil Pengumuman Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

Nama Inisial   : EI 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia (saat ini)   : 21 tahun 

Usia Mengalami Bullying : 15-16 tahun 

Jenis Bullying   : Verbal dan fisik 

b. Hasil Observasi 

Wawancara bersama subjek EI dilakukan 2 kali. Pada 

wawancara pertama, subjek berpakaian rapih namun santai. 

Hal ini dikarenakan subjek baru saja pulang dari mengajar di 

salah satu TK di Semarang. Subjek terlihat sehat dan baik-

baik saja saat melakukan wawancara. Tetapi subjek sering 

terlihat lelah dan lemas sehingga peneliti meminta subjek 
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untuk beristirahat sejenak sebelum melakukan wawancara 

yang pertama. Akhirnya subjek memutuskan untuk tidur 

walaupun hanya sebentar. 

Penulis menjadi mudah dekat dengan subjek karena 

subjek adalah salah satu teman peneliti. Subjek begitu 

nyaman ketika bercerita. Pada wawancara pertama, cara 

berbicara subjek agak kurang jelas dikarenakan kondisi 

subjek yang baru saja bangun tidur. Tetapi wawancara 

berjalan lancar begitu subjek sudah menemukan 

kesadarannya. 

Subjek banyak sekali bercerita kepada peneliti 

sehingga wawancara berjalan lancar tanpa ada hambatan. Hal 

ini menyebabkan peneliti cukup diam dan mendengarkan 

subjek tanpa harus bertanya lebih lanjut. Terkadang subjek 

bercerita diluar konteks dan menggunakan lelucon. Subjek 

juga sering sekali menggunakan bahasa tubuh yaitu tangan 

dalam mendeskripsikan sesuatu benda atau kejadian. Subjek 

sering tersenyum kecut ketika menceritakan kejadian bullying 

yang dialaminya sewaktu SMA dan jarang menggunakan 

kontak mata dengan peneliti.  

Ketika ditanya mengenai dampak-dampak yang 

dirasakan saat mengalami bullying, subjek terlihat marah dan 

kesal saat menjawab. Tetapi subjek tidak pernah mengalihkan 

pembicaraan dan tetap menjawab semua pertanyaan peneliti 

dengan baik. Pada awal wawancara, subjek terlihat bingung 
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dengan beberapa pertanyaan. Tetapi peneliti langsung 

mempermudah bahasa yang digunakan sehingga subjek dapat 

menjawab wawancara.  

c. Hasil Wawancara  

1) Latar belakang perilaku bullying yang dialami 

EI adalah seorang individu dewasa awal yang pernah 

mengalami bullying saat remaja. EI mengalami bullying di 

saat usianya 15 hingga 16 tahun. Saat itu EI duduk di bangku 

SMA. Peristiwa bullying yang dialami oleh EI dilakukan oleh 

teman-teman sepermainannya sendiri. Waktu itu EI tergabung 

dalam kelompok pertemanan di satu kelas. Selain itu kelas 

yang ditempati EI termasuk kelas yang anak-anaknya 

termasuk nakal.  

Subjek mengatakan bahwa tidak hanya dirinya saja 

mengalami bullying saat itu, tetapi 2 temannya yang lain juga 

mengalami hal yang sama. Subjek beranggapan bahwa alasan 

dia dibully adalah karena subjek berada di satu kumpulan 

yang menganggap subjek lucu dan merasa bahwa subjek 

adalah bahan bercanda teman-temannya.  

Jenis bullying yang dialami subjek berupa fisik dan 

verbal. Selama kelas 1, subjek mengalami perilaku bullying 

seperti dicubit, barang-barang subjek diambil, atau disakiti 

secara tidak sengaja. Contohnya seperti saat subjek 

memainkan pulpen dan teman-temannya melakukan lelucon 

sehingga pulpen tersebut memasuki lubang hidung subjek. 
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Reaksi yang dibuat subjek tidak menunjukan kemarahan. 

Subjek hanya mengeluh kesakitan dan tertawa.  

Hal tersebut terjadi hingga subjek naik kelas 2 SMA. 

Kelas 2, subjek dan teman-temannya berpisah kelas. 

Perlakukan yang diterima subjek melebihi sewaktu kelas 1. 

Pada waktu istirahat teman-teman subjek sudah siap di depan 

kelas untuk mencegat subjek. Saat itu juga teman-teman 

subjek langsung memegang kaki dan tangan untuk ditarik dari 

ujung lorong ke ujung lorong satunya lagi. Subjek tidak 

berupaya untuk melakukan balas dendam. Hal ini dikarenakan 

apabila subjek membalas perbuatan teman-temannya, dia 

akan menerima sesuatu yang lebih dari yang subjek perbuat. 

Hal ini membuat subjek enggan untuk melakukan balas 

dendam. 

Pada awalnya subjek tidak merasa bahwa dirinya 

dibully. Subjek merasa bahwa itu adalah lelucon-lelucon yang 

dibuat oleh teman-teman sepermainannya. Jadi sewaktu 

mengalami peristiwa bullying tersebut, subjek tidak merasa 

marah atau kesal bahkan subjek langsung bisa bersenda gurau 

kembali bersama teman-temannya. Akan tetapi lama-

kelamaan, subjek merasa bahwa tindakan yang dialaminya ini 

tidak benar dan tidak baik. Subjek merasa menjadi korban 

ketidakadilan perilaku yang dibuat oleh teman-temannya.  

Setelah sadar akan hal tersebut, subjek langsung mulai 

menjaga jarak dengan teman-temannya itu. Hal ini dilakukan 
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juga karena subjek sudah mulai merasakan dampak-dampak 

negatif berteman dan mengalami perilaku bullying dari 

teman-temannya tersebut. Dampak yang jelas terlihat di 

dalam diri subjek adalah subjek menjadi sangat tidak sopan 

terhadap guru. Hal ini dikarenakan teman-temannya juga 

melakukan hal yang sama, sehingga mau tidak mau subjek 

terpengaruhi dan melakukan hal tersebut. Selain itu prestasi 

atau nilai akademis subjek sangat jelek.  

Subjek yang menyadari hal tersebut, mulai tidak 

bergaul dan berkumpul dengan teman-temannya lagi. Hal ini 

dimudahkan juga karena kelas 2 subjek sudah tidak sekelas 

lagi dengan beberapa orang tersebut. Subjek mulai menyadari 

bahwa berteman dengan mereka itu tidak baik dan tidak sehat 

bagi diri subjek. Subjek perlahan mulai berubah. Titik 

perubahan subjek adalah sewaktu subjek menginjak semester 

2 di kelas 2 SMA. waktu itu ada salah satu temannya yang 

menasihati subjek mengenai pertemanannya yang tidak sehat. 

Temannya ini mengatakan “Untuk apa berteman dengan 

orang-orang yang tidak bisa diajak maju? Tinggalkan saja 

mereka.” Setelah temannya mengatakan hal tersebut, subjek 

semakin menyadari hal tersebut. 

Subjek memang masih bergaul dengan beberapa 

teman-temannya tersebut, tetapi intensitasnya dikurangi oleh 

subjek. Selain itu, teman-teman subjek tersebut mulsi 

bergabung dengan orang-orang yang lebih tinggi derajatnya di 
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sekolahan. Ketika sekolah subjek mengadakan study tour ke 

Bali, subjek sudah mulai ditinggalkan dan tidak diajak 

bermain lagi. Waktu itu subjek menyadari bahwa mungkin 

secara penampilan subjek kalah makanya saat itu subjek tidak 

diajak kumpul bersama. Subjek memaklumi hal tersebut.  

Setelah itu subjek mulai bergaul dengan teman-teman 

yang dulunya dianggap culun oleh subjek. Subjek menjadi 

lebih rajin belajar dan jarang main. Hal ini berdampak 

terhadap kenaikan prestasi subjek. Subjek banyak dipuji oleh 

beberapa guru dan menjadi teman brainstorming bersama 

teman-temannya yang lain. Perilaku bullying yang dialaminya 

tidak hanya berhenti di situ. Setelah mengalami kenaikan 

dalam nilai akademis, subjek mulai dihina dan dipojokan. Hal 

tersebut sempat sangat mengganggu subjek. Lama-kelamaan 

subjek tidak menghiraukan hal tersebut dan tetap fokus 

melakukan hal-hal baik yang lainnya. Akhirnya hinaan itu 

hilang karena subjek tidak menghiraukan teman-temannya 

tersebut.  

Dampak yang dirasakan subjek mengenai peristiwa 

bullying itu terkadang masih terasa hingga sekarang. Salah 

satunya adalah subjek jadi membenci sekali orang dengan 

karakter seperti tokoh pembully. Karakter yang dimaksud 

adalah sok berkuasa dan suka mengatur-ngatur. Apabila 

bertemu dengan orang yang seperti itu lagi subjek akan 

langsung menjauhi dan menjaga jarak supaya tidak perlu 
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berurusan dengan orang-orang yang seperti itu lagi. Hal ini 

terjadi ketika subjek memasuki bangku kuliah. Salah satu 

temannya memiliki kepribadian yang seperti itu. Hal ini 

membuat subjek membenci temannya tersebut dan mulai 

menjauhi. Tetapi pada akhirnya subjek tetap berteman dengan 

orang itu wakaupun tidak terlalu dekat.  

Selain itu dampak yang dirasakan oleh subjek adalah 

perilaku subjek sekarang menjadi seperti pembullynya dulu. 

Tetapi bukan dalam artian subjek jadi membully. Tetapi 

subjek menjadi lebih keras dan kalau ngomong apa adanya. 

Hal ini dikarenakan subjek ingin membuktikan diri dan tidak 

ingin mengalami penindasan kembali. Hal itu dirasakan 

subjek setelah memasuki bangku kuliah yang pertemanannya 

berbeda sewaktu subjek masih duduk di bangku SMA. Subjek 

menjadi orang yang berbicara apa adanya tanpa berpikir 

panjang. Hal ini membuat beberapa teman subjek keheranan 

dan nampak tidak nyaman.  

Subjek yang menjadi lebih keras karena tidak ingin 

penindasan terjadi lagi dirasakan saat subjek berkumpul 

bersama teman-teman SMAnya kembali. Beberapa temannya 

melontarkan secara jelas bahwa subjek menjadi tidak asik 

apabila diajak bermain karena wataknya yang keras itu. 

Awalnya subjek kaget dan mulai memalsukan perilaku 

dengan pura-pura konyol. Tetapi subjek tetap kembali kepada 

watak kerasnya tidak lama kemudian.  
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2) Hubungan subjek dengan keluarga dan teman-teman 

Subjek mengungkapkan bahwa subjek tidak terlalu 

dekat dengan keluarganya. Subjek tidak pernah bercerita 

secara mendetail mengenai permasalahan yang dialami 

kepada keluarga. Komunikasi yang dilakukan subjek dengan 

keluarga hanya sebatas menceritakan kejadian-kejadian yang 

dialami subjek satu hari tetapi tidak secara mendetail.  

Walaupun masih tinggal serumah dengan kedua orang 

tuanya, subjek jarang berada di rumah. Hal ini dikarenakan 

subjek mempunyai banyak kegiatan di luar rumah. Subjek 

tinggal bersama kedua orang tuanya, adik, serta kakek dan 

nenek. Walaupun subjek jarang di rumah, keluarga subjek 

tetap melakukan kumpul keluarga secara bersama-sama di 

beberapa acara besar seperti hari raya. 

Hubungan subjek dengan teman-temannya berjalan 

dengan cukup baik. Subjek tidak terlalu dekat dengan teman-

teman SMAnya.  Subjek mengatakan tetap berhubungan 

seperlunya saja. Apabila ada acara seperti kumpul-kumpul 

bersama, subjek tetap akan ikut dan berjumpa dengan teman-

temannya. Walaupun hal tersebut jarang dilakukan karena 

kesibukan masing-masing.  

Ada satu teman SMA subjek yang masih dekat sampai 

sekarang. Tetapi itu pun kontak-kontakan seperlunya juga. 

Hal ini dikarenakan teman subjek tinggal di luar kota. Subjek 

berpikir bahwa subjek akan selalu menyempatkan waktu 
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untuk teman-temannya. Apabila ada yang mau ngajak 

bermain, subjek akan mengiyakan. Tetapi apabila tidak ada, 

subjek juga tidak masalah. Subjek mengerti masing-masing 

orang memiliki kesibukan sendiri.  

Akhir-akhir ini subjek dekat dengan teman les SMP. 

Ini dikarenakan mereka berkumpul bersama waktu puasa 

kemarin.  Dari situ, subjek sering kontak-kontakan dengan 

teman-temannya itu dan bermain bersama. Selain dengan 

teman les SMP, subjek juga dekat dengan beberapa teman 

kuliahnya. Subjek sering bermain bersama dan menggunakan 

moment untuk berkumpul. Walaupun ada beberapa masalah 

dengan teman kuliahnya, subjek tidak terlalu pusing 

memikirkan masalah itu. Subjek hanya pasrah dan mencoba 

berteman dengan yang mau diajak berteman. 

Subjek sering bercerita kepada 2 teman kuliahnya. Hal 

ini dikarenakan subjek sering bertemu dengan teman-

temannya tersebut. Subjek sering menghabiskan waktu 

bersama mereka. Apabila ada masalah, subjek akan 

cenderung untuk bercerita kepada siapa saja yang dia temui 

dengan catatan orang tersebut mengerti cerita sebelumnya. 

Hal ini dilakukan subjek untuk meluapkan apapun yang 

mengganggu pikirannya.  

3) Coping yang digunakan 

EI adalah seorang perempuan individu dewasa awal 

yang mengalami bullying saat remaja. Bullying yang dialami 
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oleh EI berupa verbal dan fisik yang dilakukan oleh teman-

teman sepermainannya sendiri. Peristiwa bullying yang 

dialami oleh EI membawa dampak-dampak tersendiri. 

Dampak yang langsung dirasakan adalah menurunnya nilai 

akademis EI. Selain itu sikap dan perilaku EI menjadi sangat 

tidak sopan terhadap guru di sekolahnya. Sedangkan dampak 

yang sampai saat ini masih terasa adalah EI sangat membenci 

orang-orang yang memiliki karakter atau kepribadian yang 

sama seperti pelaku bullying. EI juga menjadi pribadi yang 

keras dan tidak peduli dengan sekitar. 

Dampak-dampak yang dirasakan EI mengganggu 

kehidupan yang dijalaninya. Oleh karena itu diperlukan 

beberapa strategi agar dampak tersebut tidak berakibat pada 

kehidupannya. Strategi yang digunakan oleh EI adalah dengan 

penghindaran. EI menghindari orang-orang yang menjadi 

pelaku, dalam kasus ini adalah teman-teman sepermainannya. 

Ketika EI sadar akan perilaku teman-temannya yang tidak 

baik, EI perlahan-lahan mulai menjauhi dan tidak berteman 

lagi dengan mereka. Sampai saat ini EI tetap melakukan 

strategi itu agar tidak perlu mengobrol terlalu lama dengan 

pelaku-pelaku bullying ini. Bahkan sekarang EI cenderung 

menghindari orang-orang yang memiliki watak atau 

kepribadian yang sama seperti pelaku. Hal ini dikarenakan EI 

membenci orang-orang dengan watak seperti itu.  



61 
 

 

Strategi yang dilakukan EI lainnya adalah afiliasi. EI 

berteman dengan seseorang yang dijadikan teman cerita 

masalah bullying yang dihadapinya dulu. EI banyak bercerita 

dengan orang tersebut dan pada akhirnya EI terbukakan 

matanya karena saran dari orang tersebut. Selain dengan 

orang tersebut, EI juga menjalin persahabatan dengan teman-

teman lainnya. Teman-teman yang dulunya menjadi bahan 

ejekan teman-teman (pelaku) bullyingnya. Strategi ini 

dilakukan hingga sekarang saat EI sudah tumbuh menjadi 

individu dewasa awal. Apabila sedang mengalami persoalan 

atau permasalahan, EI akan bercerita kepada teman-temannya 

untuk sekedar meringankan beban pikirannya.  

Strategi lain yang dipakai EI adalah Identifikasi. 

Sewaktu EI masih tergabung dalam kelompok pertemanannya 

itu, tingkah laku EI sempat menjadi seperti para pelaku. EI 

yang tergabung dengan kelompok pertemanan itu mau tidak 

mau berperilaku sama seperti mereka untuk dapat diterima 

dan tidak dipojokkan. Contoh perilaku EI itu adalah sering 

menjelek-jelekan gurunya dan tidak sopan terhadap orang 

yang lebih tua. Hal ini menyebabkan nilai EI pada saat kelas 2 

SMA semester 1 menjadi merosot. Selain itu, EI pernah 

menjadi sosok pembully di sekolahnya. EI membully orang-

orang di bawahnya atau yang dianggap lemah oleh EI. 

EI juga melakukan pengalihan terhadap dampak-

dampak yang dialami setelah mengalami bullying. EI mulai 
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menyibukan dirinya dengan belajar. Hal ini dilakukan demi 

membuat nilai akademisnya yang sempat merosot menjadi 

naik kembali. EI banyak berteman dengan orang-orang yang 

pintar supaya dapat belajar dari mereka. EI melakukan reaksi 

formasi terhadap beberapa dampak bullying yang dialaminya.  

Selain itu, EI menggunakan beberapa alasan yang 

rasional supaya mengurangi rasa kecewanya atau yang lebih 

biasa disebut rasionalisasi. Saat EI mulai mengejek-ngejek 

gurunya dan berperilaku tidak sopan, EI langsung sadar dan 

memikirkan bahwa tidak sepantasnya EI berperilaku seperti 

itu terhadap orang yang lebih tua. Selain itu saat EI mulai 

menghindar dari teman-teman pelaku bullyingnya itu, EI 

mulai menggunakan pemikiran rasionalnya yaitu tidak perlu 

berteman dengan orang-orang yang sebenarnya jahat dan 

tidak bisa diajak maju. Selain itu EI juga menggunakan 

coping toleransi. Coping ini digunakan subjek untuk 

menoleransi segala tingkah laku bullying dan dampaknya 

yang terjadi pada diri EI. Hal ini digunakan EI untuk 

mengurangi perasaan tidak nyaman atas dampak bullying 

yang dialami.  

Saat diwawancara, EI suka sekali mengucapkan 

beberapa lelucon. Lelucon itu EI lontarkan saat membahas 

peristiwa bullying yang dialami. EI menjawab dengan 

plesetan-plesetan dan tertawa. Hal ini digunakan subjek agar 
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mencairkan suasana yang dibuat tegang oleh dirinya sendiri 

saat wawancara. 

4) Hasil triangulasi 

EI adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang 

cukup tidak jelas dalam hal moodnya. Terkadang EI dapat 

marah karena hal-hal yang kecil saja. Selain itu, EI sering 

menutupi perrasaan yang dialaminya. EI dapat melampiaskan 

amarahnya kepada beberapa orang terdekatnya saja.  

Hubungan EI dengan keluarganya tidak cukup dekat. 

Hal ini dikarenakan Ei jarang berada di rumah. Kesibukan EI 

yang harus melakukan 2 pekerjaan dalam sehari membuat EI 

jarang berada di rumah. EI juga jarang sekali bercerita kepada 

kedua orang tua ataupun adiknya. Tetapi hal ini berbanding 

terbalik dengan hubungan EI dan teman-temannya. Hal ini 

disebabkan karena EI sering berada di luar rumah bersama 

teman-temannya. Walaupun EI tidak memiliki banyak teman 

dekat, tetapi EI selalu memiliki teman untuk bercerita. Salah 

satunya adalah pacarnya. Pacar EI menjadi tempat subjek 

mengeluarkan segala emosi dan amarahnya.  

EI mengalami peristiwa bullying saat dia menginjak 

bangku SMA. EI tergabung dalam sebuah kelompok 

pertemanan. Pelaku bullyingnya adalah teman-teman EI 

sendiri. Pada awalnya EI tidak menyadari hal tersebut dan 

tetap berteman dengan mereka. Akan tetapi EI tersadar oleh 
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ucapan temannya akan perilaku pelaku itu tidak baik. EI pun 

menghindari teman-temannya.  

Perilaku EI setelah berteman dengan pelaku ini juga 

menjadi tidak baik. EI menjadi sangat mirip dengan pelaku 

dilihat dari perilakunya. Nilai akademis EI melorot. Akhirnya 

EI melakukan beberapa strategi untuk mengatasi hal-hal 

tersebut. EI mulai rajin belajar dan tidak berteman lagi dengan 

pelaku-pelaku. Hal ini berhasil diterapkan EI dan membuat 

peningkatan yang lebih baik di dalam diri EI. 

5) Intensitas tema 

Tema Intensitas Koding 

Penghindaran +++ D3 

Afiliasi +++ D6 

Identifikasi ++ P2 

Pengalihan ++ P3 

Toleransi ++ P13 

Tabel 4. Intensitas Tema Subjek 1 

Keterangan: 

++  : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi  
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6) Matriks Interkorelasi Antartema 

 D3 D6 P2 P3 P13 

D3 - +++ - ++     

+++ 

D6  - - ++ - 

P2   -     

++ 

    

++ 

P3    - ++ 

P13     - 

Tabel 5. Matriks Interkorelasi Antartema Subjek 1 

Keterangan: 

: mempengaruhi 

   : dipengaruhi 



66 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. Strategi Coping Individu Dewasa Awal yang Mengalami Dampak Bullying Saat Remaja (Subjek 1)

Remaja yang 

mengalami bullying  

Dampak jangka pendek : 

- EI menjadi tidak sopan 

terhadap orang yang lebih 

tua 

- Nilai akademisnya 

menurun 

- Tidak mau memiliki 

teman dengan kepribadian 

yang sama seperti pelaku 

Dampak jangka 

panjang 

 

Strategi coping  

 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi coping 

adalah   

- Faktor eksternal : 

teman-teman 

- Faktor internal : usia, 

harga diri, dan kontrol 

diri 

Peredaan atau Peringanan 

(Palliation) 

- Identifikasi : EI meniru 

tingkah laku pelaku bullying. 

- Pengalihan : EI menyibukan 

diri dengan belajar. 

- Toleransi : EI menoleransi 

segala tindak bullying yang 

dilakukan teman-temannya. 

Tindakan Langsung (Direct 

action) 

- Penghindaran : EI menghindari 

pelaku saat dibully untuk 

meminimalisir dampak dan 

tindakan bullying. 

- Afiliasi : EI berteman dengan 

seseorang yang dijadikan 

teman cerita saat menghadapi 
bullying.  
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

Nama Inisial   : VT 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Usia (saat ini)   : 22 tahun 

Usia Mengalami Bullying : 13-15 tahun 

Jenis Bullying   : Fisik dan Verbal 

b. Hasil Observasi 

Wawancara dengan subjek VT dilakukan 1 kali. 

Wawancara dilakukan di salah satu kafe yang berada di Mall 

Citra Land Semarang. Subjek datang bersama peneliti 

menggunakan baju rapih dan bersih. Keadaan subjek terlihat 

baik dan sehat-sehat saja akan tetapi wajah subjek terlihat 

agak murung. Pada saat tiba di kafe yang sudah dijanjikan, 

subjek dan peneliti bertemu dengan salah satu teman dan 

melakukan perbincangan singkat. Hal tersebut cukup 

menaikan mood subjek, sehingga peneliti tidak perlu 

melakukan building rapport. Selain itu, subjek adalah salah 

satu teman dekat peneliti.  

Wawancara berlangsung cukup baik. Subjek berbicara 

cukup jelas dan keras. Hal ini dikarenakan suasana yang 

cukup ramai di kafe tersebut. Subjek menjawab beberapa 

pertanyaan dengan cukup jelas. Tetapi ada beberapa 
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pertanyaan yang membuat subjek merenung dan terbata-bata 

saat menjawab, yaitu saat ditanya mengenai keluarga. 

Akhirnya peneliti memutuskan untuk bertanya apakah ingin 

dilanjutkan atau tidak dan subjek menjawab untuk dilanjutkan 

saja. Pada awalnya subjek terlihat tidak nyaman dan terlihat 

menangis beberapa kali, akan tetapi saya mulai mengeluarkan 

beberapa cara agar subjek tidak hanyut dalam kesedihan. 

Setelah beberapa lama, subjek akhirnya mulai lancar 

menjawab beberapa pertanyaan.  

Subjek selalu menggunakan kontak mata dengan 

peneliti. Selain itu, subjek sering sekali memainkan apa saja 

yang ada di meja menggunakan tangannya saat menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti. Beberapa kali subjek 

menjawab atau mendeskripsikan sesuatu dengan 

menggunakan tangannya.  

Subjek terlihat nyaman dan banyak bercerita kepada 

peneliti. Beberapa kali subjek melontarkan lelucon untuk 

mencairkan suasana ketika sedang membahas tentang 

peristiwa bullying yang dialami. Subjek tidak pernah 

mengalihkan pembicaraan mengenai bullying yang dialami 

dan tetap menjawab walaupun kadang terlihat ragu dan 

terbata-bata.  

c. Hasil Wawancara 

1) Latar belakang perilaku bullying yang dialami 



69 
 

 

VT adalah seorang wanita dewasa awal yang pernah 

mengalami bullying saat remaja. VT mengalami bullying saat 

usia 13-15 tahun. Bullying berlangsung selama VT duduk di 

bangku SMP, dari kelas 1 hingga kelas 3. Bullying yang 

dialami oleh VT dilakukan oleh teman sekelasnya yang cukup 

berkuasa saat itu. Saat itu, VT merupakan murid baru di 

sekolah tersebut. VT dikatakan murid baru karena dia tidak 

bersekolah dasar di sekolah tersebut. 

Perilaku bullying yang diterima VT berawal dari 

ketidaksengajaan VT membalas perkataan seorang siswa di 

kelasnya. Hal tersebut terjadi saat VT berumur 13 tahun 

duduk di kelas 1 SMP. Pada saat itu seorang siswa, yang 

dimana dia menjadi pelaku, bertanya pada seantero kelas 

mengenai jam. Lalu dengan tidak sengaja, VT menjawab 

pertanyaan tersebut dengan sedikit ketus dan menantang. 

Mulai dari saat itu, pelaku menjadikan VT sebagai bulan-

bulanan bullying.  

Perilaku bullying yang diingat VT saat itu adalah 

semua barang-barang yang dibawa VT di dalam tas, 

dikeluarkan dengan sengaja oleh pelaku. Selain itu baju 

olahraga yang dimiliki VT juga diambil dan dilempar hingga 

tersangkut di atas pohon. Selain itu, VT juga harus dijauhi 

oleh teman-teman sekelasnya karena pelaku memerintahkan 

hal tersebut. Hal tersebut terjadi selama VT kelas 1. 
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Pada saat naik kelas 2 SMP, VT tidak banyak 

menerima perilaku bullying. Hal ini disebabkan karena pada 

saat itu VT berpacaran dengan seorang laki-laki yang 

termasuk terkenal di kalangan sekolah. VT tetap menerima 

perilaku bullying dari pelaku tetapi tidak separah waktu VT 

kelas 1. VT hanya disuruh untuk membelikan jajanan pelaku 

dan teman-temannya. Selain membelikan jajanan, pelaku 

meminta uang VT untuk membeli rokok dan lain-lainnya. VT 

melakukan apapun yang diminta oleh pelaku. VT pernah 

meminta maaf terhadap pelaku. Pelaku memaafkan VT 

dengan beberapa syarat seperti yang dijelaskan diatas tadi.  

Pada saat kelas 3 SMP, VT terkena masalah lagi 

dengan pelaku. Saat sekolahnya sedang mengadakan pecan 

olahraga, VT dan teman-temannya sedang bersantai di salah 

satu sisi aula yang menghadap keluar. Lalu muncul beberapa 

anak kampung dan berteriak-teriak. VT dan teman-temannya 

langsung membalas teriakan anak-anak kampung itu dengan 

tidak sengaja menyebutkan nama pelaku bullying VT. Entah 

bagaimana caranya, pelaku mengetahui hal tersebut. Pelaku 

menemui VT dan kembali membully VT. Saat itu pelaku 

meminta sejumlah uang kepada VT yang katanya digunakan 

sebagai uang damai dengan para anak kampung itu.  

VT merasa heran pada saat  itu. Hal ini dikarenakan 

yang meneriakan anak-anak kampung itu bukan hanya VT 

tetapi temannya juga melakukan. Maka dari itu VT 
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melakukan perjanjian dengan temannya untuk membagi rata 

bayaran yang harus diserahkan kepada pelaku. Temannya 

menyetujui dan VT membayar uang tersebut.  

VT tidak dapat melakukan perlawanan apapun 

terhadap pelaku dan teman-temannya. Posisi VT yang 

menjadi anak baru membuat dia tidak dapat melakukan 

perlawanan. VT sempat ingin pindah kelas supaya dia tidak 

perlu bertemu dengan pelaku lagi. Tetapi hal tersebut tidak 

VT lakukan karena VT takut untuk berbicara dengan guru. 

 VT sering merasa sedih dan kesal tetapi semua hal 

tersebut hanya dipendam. VT tidak menceritakan kejadian 

bullying ini kepada siapapun tidak kepada keluarganya. VT 

pernah bercerita kepada salah seorang temannya. Pada saat 

bercerita kepada salah seorang temannya pun, VT tidak 

mendapat jalan keluar apapun. VT berpikir bahwa temannya 

itu tidak mengerti keadaannya. Pada saat itu teman-teman VT 

juga agak menghindar. Hal ini dikarenakan teman-teman VT 

takut kepada pembully ini. VT hanya bisa pasrah dan 

mencoba mengerti mengapa teman-temannya menjauhi dia.  

Hal-hal tersebut membawa dampak tersendiri bagi VT. 

VT menjadi sangat takut dengan sosok pelaku. VT selalu 

menghindar untuk tidak bertemu dengan pelaku. Saat VT 

melakukan aktivitas di luar sekolah pun, VT harus 

menghindari tempat-tempat yang berpotensi untuk bertemu 

dengan pelaku. Hal ini dikarenakan VT malas dan takut untuk 
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berurusan dengan pelaku di luar sekolah, cukup di dalam 

sekolah saja. Selain itu, uang jajan VT cepat habis 

dikarenakan harus membelikan pelaku dan teman-temannya 

berbagai macam jajanan.  

Dampak lain yang masih terasa sampai sekarang 

adalah VT menjadi sangat berhati-hati bila berbicara dengan 

orang. VT tidak ingin kejadian sewaktu kelas 1 SMP terulang 

lagi. VT  menyadari bahwa sekarang dirinya tidak dapat bebas 

mengemukakan pendapat kepada orang lain. Bahkan dengan 

teman dekatnya, VT tetap menjaga omongannya dan tidak 

bisa bersikap lepas.  

VT tidak dapat berbicara lepas dengan orang-orang 

menyebabkan VT memendam segala kemarahan atau unek-

unek yang dimilikinya. Menurut VT, lebih baik dia 

membicarakan orang tersebut di belakang daripada harus 

berhadapan langsung dengan orang yang membuat dia kesal. 

VT tidak pernah mengungkapkan kekesalannya secara 

langsung. VT pasti akan bercerita kepada orang lain dan 

orang lain itu yang nantinya akan menyelesaikan masalahnya. 

Selain itu, hasil memendam yang dilakukan VT terkadang 

keluar kepada orang yang lain, misalkan kepada pacarnya.  

Dampak-dampak tersebut cukup menganggu 

kehidupan VT saat itu. Strategi yang dilakukan VT supaya hal 

tersebut tidak mengganggu adalah dengan banyak bermain. 

VT mengakui bahwa dirinya sewaktu SMP sering sekali 
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bermain di luar. Hal ini dilakukan supaya VT dapat 

melupakan kejadian yang menimpanya di sekolah. Sewaktu 

kelas 2 pun VT memutuskan untuk berpacaran karena VT 

ingin mencari perlindungan dari orang lain. Kebetulan saat itu 

pacar VT adalah seorang yang cukup terkenal di sekolahnya. 

Hal itu membuat perilaku bullying yang diterima VT menjadi 

tidak terlalu banyak.  

Selain itu strategi yang dilakukan adalah dengan 

menghindari semua yang berhubungan dengan pelaku. Hal 

tersebut VT lakukan hingga sekarang. VT bercerita bahwa 

waktu VT SMA, dia bertemu lagi dengan pelaku di sebuah 

acara. VT kaget dan berusaha menghindar tetapi pelaku 

mengetahui dan memanggil VT. VT hanya tersenyum kecut 

dan langsung meninggalkan pelaku. VT sangat tidak ingin 

bertemu lagi dengan pelaku.  

2) Hubungan subjek dengan keluarga dan teman-teman 

VT mengatakan bahwa tidak memiliki kedekatan 

dengan keluarganya terutama kedua orang tuanya. Menurut 

VT sumber masalah dalam hidupnya akhir-akhir ini adalah 

keluarganya. VT adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. VT 

memiliki 2 kakak laki-laki yang usianya berbeda jauh. VT 

tinggal bersama kedua orang tuanya yang usianya sudah 

lanjut dan kakak kedua yang berinisial DW. Hubungan 

dengan kedua orang tuanya meretak ketika VT menginjak 

bangku kuliah. Hal ini dikarenakan usia orang tua VT yang 
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sudah lanjut. VT beranggapan bahwa dengan usianya yang 

sudah lanjut ini menjadikan kedua orang tuanya seperti anak 

kecil dan apapun bisa dibuat marah. Hal kecil saja yang 

sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan menjadi masalah.  

Hal tersebut membuat VT tidak dekat lagi dengan 

kedua orang tuanya. VT menghabiskan waktu di rumah 

dengan diam. VT tidak pernah tahan berada di dalam rumah 

lama-lama. Apabila sedang bertengkar, VT pura-pura tidak 

peduli dan memilih untuk membuat cookies saja. Kalau ada 

WE (pacar VT), VT memilih untuk pergi dan tidak berada di 

rumah. VT mengungkapkan bahwa sebelum dia memiliki 

masalah di keluarganya, VT cukup dekat dengan mamanya. 

VT sering pergi bareng dengan mamanya dan bercerita. 

Hubungan VT dengan teman-temannya cukup baik. 

VT memiliki beberapa teman dekat. Contohnya beberapa 

temannya SMA, kuliah dan teman-teman perkumpulan 

gerejanya. Di setiap jenjang sekolah, VT pasti memiliki 

beberapa teman dekat.  

Tetapi begitu sudah lulus dari sekolah tersebut, teman-

teman VT pasti menghilang karena mereka jarang 

berkomunikasi. VT adalah tipe orang yang memang jarang 

berkomunikasi melalui handphone.  VT lebih suka 

berkomunikasi secara langsung seperti mengobrol. VT jarang 

bercerita dengan teman-temannya kuliah. Hal ini dikarenakan 

sekarang VT jarang bertemu dengan mereka. Hanya beberapa 
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orang saja yang sering bertemu dengan VT. Sekarang ini 

terdapat satu orang yang sangat dekat dengan VT, yaitu 

pacarnya WE. WE adalah tempat VT bercerita tentang keluh 

kesah permasalahan yang sedang dihadapi.  

3) Coping yang digunakan 

VT adalah wanita dewasa awal yang pernah 

mengalami bullying saat remaja. VT mengalami bullying saat 

usianya menginjak 13 tahun. Peristiwa itu terjadi selama 3 

tahun kehidupannya di SMP. Pelaku tindak bullynya adalah 

seorang remaja laki-laki yang tampak berkuasa di kelas VT. 

VT yang pada saat itu adalah anak baru tidak bisa berbuat 

apa-apa saat mengalami tindak bullying. VT hanya diam dan 

pasrah ketika pelaku melakukan tindak bullying terhadap VT. 

Perilaku tersebut menimbulkan dampat tersendiri bagi 

VT. Dampak-dampak yang langsung dirasakan VT adalah VT 

sangat takut untuk ke sekolah, bahkan VT hampir inging 

pindah kelas. Selain itu VT sangat takut dengan sosok pelaku 

bullying tersebut. Uang jajan VT habis untuk membelikan 

pelaku serta teman-temannya jajanan. Hal itu dilakukan 

supaya VT tidak terkena bullying lagi. Selain itu dampak 

yang terasa hingga sekarang adalah VT sangat berhati-hati 

dalam berbicara bahkan cenderung tidak berani 

mengungkapkan isi atau perasaannya yang sebenarnya. Hal 

tersebut tentu mengganggu kehidupan VT. Maka dari itu VT 

memerlukan strategi coping agar dampak-dampak dari 
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perilaku bullying yang diterima tidak mengganggu kehidupan 

yang dijalaninya.  

Strategi yang digunakan VT adalah penghindaran. 

Setelah VT mengalami tindak bullying selama kelas 1 smp, 

VT sempat berpikiran untuk pindah kelas supaya tidak perlu 

bertemu dengan pelaku lagi. Tetapi hal ini tidak dilakukan 

karena VT bingung harus beralasan seperti apa kepada 

gurunya.  VT juga menghindari tempat-tempat yang 

berpotensi untuk bertemu dengan pelaku di luar sekolah. VT 

tidak ingin berinteraksi dengan pelaku di luar sekolah. 

Penghindaran masih tetap dilakukan VT sampai dia lulus 

smp.  

Pada saat peristiwa bullying berlangsung, VT 

kebanyakan diam dan menerima semua perilaku yang 

dilakukan oleh pelaku. Hal ini disebut dengan apati. VT tidak 

bereaksi untuk membalas dan hanya diam saja diperlakukan 

seenaknya oleh pelaku. Selain diam dan pasrah, VT hanya 

menurut apabila disuruh melakukan apapun oleh pelaku. Hal 

ini dilakukan VT agar pelaku tidak mengganggu dengan lebih 

lagi pada kehidupan VT. Selain itu VT juga melakukan 

strategi yang diberi nama supresi. VT selalu berhati-hati bila 

ingin berbicara dengan orang. Apabila ingin berbicara atau 

berpendapat, VT selalu diam melihat situasi dan keadaan. 

Apabila situasi itu mendukung, VT baru akan menyampaikan 

pendapatnya. 
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VT melakukan strategi afiliasi. Saat VT mengalami 

bullying, VT memutuskan untuk berpacaran dengan orang 

yang cukup terkenal di sekolahnya. Pacar VT saat itu 

dijadikan tameng bagi pelaku bullying. Hal itu berjalan 

dengan baik karena perilaku bullying yang dialami VT 

berkurang. Selain itu VT juga memiliki banyak teman untuk 

bercerita.  VT berteman dengan siapa saja. Walaupun jumlah 

teman dekatnya untuk bercerita sedikit, tetapi VT selalu 

memiliki sosok yang dijadikan „tempat pembuangannya‟. VT 

banyak bercerita mengenai masalahnya kepada WE, pacarnya.  

Strategi lain yang digunakan VT adalah pengalihan. 

VT mengalihkan rasa takut dan jengkel yang dialami saat 

peristiwa bullying itu dengan bermain. VT mengakui bahwa 

dirinya sering sekali bermain saat smp. VT sering pergi ke 

luar dan bermain bersama teman-temannya. Strategi tersebut 

masih digunakan VT sampai sekarang. Apabila terdapat 

masalah di dalam keluarganya, VT akan mendiamkannya dan 

fokus dalam membuat usahanya yaitu membuat cookies.  

Pada saat mengalami bullying, VT hanya dapat diam 

dan menurut. VT memendam rasa sedih dan jengkel akibat 

perilaku bullying yang dialaminya. Hal ini disebut sebagai 

repesi. VT menahan semua amarah dan tidak bercerita atau 

mengadu kepada guru bahkan kepada orang tua. Hal ini masih 

terjadi dalam diri VT hingga saat ini. Apabila VT sedang 

kesal dan sedih, VT akan memendam perasaan itu.  
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Strategi lain yang digunakan VT adalah proyeksi. 

Ketika VT kesal dan marah dengan seseorang, VT tidak akan 

langsung menyampaikan amarah itu terhadap orang yang 

bersangkutan melainkan kepada orang lain yang sudah 

dianggap dekat olehnya. Salah satunya adala WE. VT juga 

menggunakan strategi rasionalisasi, yaitu membuat pemikiran 

yang rasional untuk menghilangkan rasa kecewa atau sedih 

karena peristiwa bullying. Seperti saat temannya memberikan 

saran untuk bercerita kepada orang tua, VT menggunakan 

alasan bahwa tidak semua orang tua sama. Hal ini digunakan 

VT agar dia tidak merasa kecewa karena tidak bisa bercerita 

kepada orang tuanya. 

Pada saat mengalami bullying, VT memaklumi pelaku 

berbuat seperti itu. VT beranggapan bahwa pelaku itu 

sebenarnya baik, hanya lingkungannya saja yang mengubah 

dia menjadi jahat dan berbuat seperti itu. VT menoleransi 

beberapa perbuatan pelaku bullying. VT juga menoleransi 

perilaku teman-temannya yang menghindari atau menjaga 

jarak dengannya.  

4) Hasil triangulasi 

VT adalah seorang perempuan dewasa awal yang 

mengalami bullying saat dia remaja. Usia VT saat mengalami 

bullying adala 13-15 tahun. VT mengalami bullying saat 

menginjak bangku smp. VT adalah anak yang ceria dan apa 

adanya. Tetapi VT termasuk orang yang sangat gampang 
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panik. Selain itu VT kurang pede terhadap dirinya dan 

kemampuan yang dimilikinya. VT juga termasuk anak yang 

gampang terharu oleh sesuatu.  

Hubungan VT dengan keluarganya tidak berjalan baik. 

VT tidak dekat sama sekali dengan kedua orang tuanya atau 

kedua kakak laki-lakinya. Banyak masalah yang timbul di 

dalam keluarga VT dan VT cenderung tidak suka dengan 

keberadaannya di keluarga tersebut. Hal ini dikarenakan 

perubahan yang terjadi dalam keluarganya. Kedua orang tua 

VT sudah pensiun dan lanjut usia. VT adalah anak yang 

paling bungsu dan dimanja. Tetapi ketika kedua orang tua VT 

pensiun, kenikmatan sebagai anak bungsu seakan direbut dari 

VT. Secara finansial orang tuanya sudah sedikit kekurangan 

dan secara kepribadian orang tuanya sudah mengalami 

kemunduran. Hal ini menjadikan banyak konflik di dalam 

keluarga VT.  

Apabila sedang dalam masalah keluarga, VT pasti akan 

bercerita kepada WE pacarnya. VT tidak akan langsung 

mengeluarkan semua amarahnya  kepada orang tuanya. VT 

akan hanya diam dan memendam semuanya. Sebaliknya, VT 

akan mengerluarkan semua marah tersebut kepada WE. VT 

memiliki banyak teman. Tetapi yang menjadi teman berbicara 

VT adalah WE dan beberapa teman gereja serta beberapa 

teman kuliahnya. VT sangat simpati terhadap teman-

temannya. 
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VT pernah mengalami bullying saat dia berada di 

bangku smp oleh salah seorang teman di kelasnya yang 

berkuasa. Dampak yang dirasakan VT adalah VT menjadi 

kurang percaya diri. Selain itu sekarang VT juga menjadi 

sangat berhati-hati dalam berbicara. VT akan melihat kondisi 

terlebih dahulu, setelah itu VT baru bisa menyampaikan 

pendapatnya.  

VT juga sering memendam perasaannya. VT termasuk 

orang yang kurang bisa mengekspresikan pendapatnya. Ini 

adalah dampak yang VT rasakan setelah mengalami bullying.  

Apabila ada sesuatu yang membuat VT kesal, VT akan 

memendamnya dan mengeluarkannya di orang yang tidak 

memiliki sangkut paut dalam masalah tersebut.  

Beberapa dari dampak itu mengganggu kehidupan VT 

sekarang. Tetapi VT melakukan berbagai macam strategi agar 

masalah tersebut tidak menganggu hidupnya. Salah satunya 

adalah VT akan bercerita kepada WE mengenai permasalahan 

yang sedang dialami dan meminta saran. Beberapa strategi 

dilakukan VT dan membawa perubahan yang baik terhadap 

hidup VT. 
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5) Intensitas tema 

Tema Intensitas Koding 

Penghindaran +++ D3 

Apati ++ D4 

Supresi ++ D5 

Afiliasi  +++ D6 

Pengalihan  ++ P3 

Represi +++ P4 

Tabel 6. Intensitas Tema Subjek 2 

Keterangan: 

++  : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi  
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6) Matriks Interkorelasi Antartema 

 D3 D4 D5 D6 P3 P4 

D3 - -  

+++ 

+++ ++  

+++ 

D4  - - +++ ++  

+++ 

D5   - - ++ +++ 

D6    -  

+++ 

 

+++ 

P3     -  

++ 

P4      - 

Tabel 7. Matriks Interkorelasi Antartema Subjek 2 

Keterangan : 

: mempengaruhi 

   : dipengaruhi 
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Bagan 3. Strategi Coping Individu Dewasa Awal Yang Mengalami Dampak Bullying Saat Remaja  

(Subjek 2)

Remaja yang 

mengalami bullying  

Dampak jangka pendek : 

- Jadi takut apabila bertemu 

dengan pelaku 

- Ingin pindah kelas 

- Menjadi berhati-hati apabila 

berbicara 

- Kurang pede 

- Memendam amarah dan 

perasaan kesal 

- Tidak dapat mengungkapkan 
pendapat 

Dampak jangka 

panjang 

 

Strategi coping  

 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi coping 

adalah   

- Faktor eksternal, pacar, 

teman-teman. 

- Faktor internal : 
kontrol diri dan usia 

Tindakan Langsung (Direct 

action) 

- Penghindaran : VT menghindari 

tempat dan kegiatan yang 

berpotensi bertemu dengan 

pelaku. 

- Apati : VT menerima begitu saja 

perilaku bullying tanpa melawan 

- Supresi : VT selalu melihat 

situasi dahulu sebelum 

berperilaku. 

- Afiliasi : VT menjalin dan 

memiliki banyak teman untuk 
bercerita 

Peredaan atau Peringanan 

(Palliation) 

- Pengalihan : VT mengalihkan 

dengan cara sering bermain. 

- Represi : VT memendam 

perasaan sedih dan jengkel saat 
dibully 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

Nama Inisial   : EL 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Usia (saat ini)   : 23 tahun 

Usia Mengalami Bullying : 12-14 tahun 

Jenis Bullying   : Fisik dan Verbal 

b. Hasil observasi 

Wawancara terhadap subjek EL berlangsung 2 kali 

dalam 1 hari. Peneliti ingin memberikan jeda wawancara 

sehingga subjek dapat beristirahat terlebih dahulu. Hal ini 

dikarenakan saat datang, subjek terlihat agak lelah. 

Wawancara dilakukan di rumah peneliti. Subjek datang 

membawa temannya yang mengenalkan dengan peneliti.  

Penampilan subjek sangat rapih. Subjek menggunakan 

jaket jeans dan celana panjang tetapi tetap santai. Saat datang, 

keadaan subjek sehat dan baik-baik saja tetapi terlihat sedikit 

lelah dan lesu. Peneliti meminta subjek untuk beristirahat 

sebentar sambil mengobrol. Hal ini bertujuan untuk 

melakukan building rapport terhadap subjek. Subjek 

dikenalkan oleh salah satu teman peneliti sehingga subjek dan 

peneliti tidak cukup dekat.  
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Setelah kenyamanan sudah terbentuk, peneliti memulai 

sesi wawancara. Saat melakukan wawancara, subjek 

menjawab dengan suara yang jelas. Pada awalnya, subjek 

masih terlihat malu-malu untuk menjawab pertanyaan peneliti 

sehingga terkesan tidak jelas. Tetapi setelah beberapa saat, 

subjek mulai berbicara jelas saat wawancara. Cara menjawab 

subjek juga terbata-bata, terutama saat ditanya mengenai 

peristiwa bullying yang dialami. Subjek terlihat melamun dan 

tidak melakukan kontak mata sama sekali dengan peneliti. 

Setelah beberapa saat, pertanyaan bergilir dan subjek mulai 

tampak nyaman dan lancar menjawab pertanyaan peneliti. 

Selain melamun, subjek juga terlihat marah ketika 

menceritakan pengalaman bullying yang dihadapi. Beberapa 

kali subjek sempat mengalihkan pembicaraan secara tidak 

sadar cerita yang dikatakan subjek menjadi kemana-mana. 

Tetapi begitu subjek sadar, subjek langsung bertanya dan 

kembali ke topic pembicaraan awal.  

c. Hasil wawancara 

1) Latar belakang perilaku bullying yang dialami 

EL adalah laki-laki individu dewasa awal yang pernah 

mengalami bullying saat remaja. EL mengalami bullying saat 

usianya 12 hingga 14 tahun. Persitiwa bullying tersebut terjadi 

saat EL duduk di  bangku smp. EL dibully oleh teman-teman 

seangkatannya. Bahkan adik kelas EL ikut membully pada 
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saat itu. EL merupakan murid rantau di sekolah itu. EL 

merantau dari Lampung ke Jogja untuk bersekolah. 

Pada awal EL pindah ke Jogja, EL begitu kaget karena 

adanya perbedaan budaya. EL belum bisa mengimbangi apa 

yang ada di kampung dengan apa yang ada di Jogja. Maka 

dari itu EL tidak memiliki banyak teman di sekolah. EL 

sangat pendiam bila berada di sekolah.  

Peritiwa bullying yang dialami EL bermula ketika EL 

baru pertama kali masuk sekolah duduk di kelas 1 smp. 

Banyak orang yang menyebut atau mengejek EL sebagai anak 

yang culun, kotor, kecil, bau, sok imut dan lain sebagainya. 

Hal ini dikarenakan pada saat smp tubuh EL yang kecil dan 

terkesan seperti anak perantau yang jorok. Banyak sekali 

teman-teman EL yang menghina dan merendahkan EL. Akan 

tetapi EL memiliki satu teman baik yang selalu menemani EL 

kemana-mana. EL dan sahabatnya bisa dibilang sebagai anak 

yang biasa-biasa saja, tidak ada spesialnya.  

EL mengalami peristiwa bullying ini hingga naik ke 

kelas 2 smp. Pada saat itu EL dan sahabatnya sedang berjalan 

kaki saat pulanh sekolah. Lalu EL berpapasan dengan 

beberapa adik kelas. Saat itu posisi berdiri EL berada di dekat 

dengan kubangan air. Lalu dengan sengaja, adik-adik kelas 

EL menyipratkan air dengan sengaja ke arah EL dan 

sahabatnya. EL kaget dan sahabatanya tidak terima perbuatan 

adik kelasnya itu. Sahabat EL lalu menantang mereka. EL dan 



87 
 

 

sahabatnya dibawa ke sebuah gudang kosong. Saat itu EL 

beserta sahabatnya dipepet dan dipojokan.  

Selain dipojokan, adik kelas EL itu juga memukuli 

sahabat EL dengan sebuah kayu. Tetapi sahabat EL tidak 

bergeming. Hal itu membuat para pelaku takut dan akhirnya 

kabur. EL merasa sangat sedih melihat perlakuan yang 

diterima oleh sahabatnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, 

EL merasa senang karena ada orang yang membela dia di saat 

susah. 

Sejak saat itu, banyak orang yang segan dan takut 

terhadap sahabat EL. Hal itu membuat perilaku bullying yang 

dialami EL menghilang. Bahkan EL bergabung dengan 

kelompok pertemanan yang dulu pernah membuly EL. EL 

menjadi bagian dari para pelaku. Tetapi EL mengakui bahwa 

dia tidak pernah mengikuti jejak teman-temannya untuk 

membully orang lain. Hal ini dikarenakan EL sudah pernah 

merasakan dibully dan EL tidak ingin orang lain merasakan 

hal yang sama.  

Perilaku bullying EL juga diterima saat memasuki 

bangku sma. Saat itu EL sedang berada di salah satu warung. 

Maksud EL ke sana hanya ingin bernostalgia saja. tiba-tiba 

segerombolan anak sma sekolah lain datang dan langsung 

menyeret EL. Mereka langsung mengintrogasi EL. Karena 

merasa tidak bersalah, EL melakukan perlawanan. Selain 

karena tidak merasa bersalah, EL juga tidak ingin terlihat 
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lemah dan takut apabila EL menyerah berita tersebut akan 

sampai ke telinga kakak kelasnya. EL berpikir tidak ingin 

mengalami peristiwa bullying lagi di sekolahnya. Daripada 

EL dibully oleh kakak kelasnya, lebih baik dia melakukan 

perlawanan dengan segerombolan anak sma itu. 

Perilaku bullying tersebut membawa dampak tersendiri 

bagi EL. EL menjadi orang yang kurang pede. Selain itu EL 

mengakui bahwa dirinya senang sekali melihat dirinya di 

cermin untuk memastikan bahwa dia tidak mengalami 

kekurang sedikitpun pada penampilannya. Hal ini masih 

dilakukan sampai sekarang. Hal ini disebabkan karena EL 

sering diejek mengenai penampilannya.  

Selain itu EL juga mengakui bahwa dirinya sering 

sekali takut untuk pergi ke sekolah. EL takut menghadapi 

teman-temannya di sekolah. Hal itu membuat ruang gerak EL 

menjadi sangat terbatas sehingga EL juga menjadi tidak 

memiliki banyak teman. EL hanya memiliki seorang teman 

baik yang mau melindungi saat EL mengalami peristiwa 

bullying tersebut. Hingga sekarang EL masih berkomunikasi 

baik dengan sahabatnya. 

Dampak lain yang dirasakan EL setelah mengalami 

bullying adalah EL jadi takut dengan orang yang lebih besar 

dan terlihat seram dimatanya. Dampak yang dirasakan sampai 

sekarang itu adalah menjadi kurang pede. EL takut untuk 

mengambil kesimpulan. Apabila situasi menempatkan dia 
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sebagai pengambil keputusan, EL akan memikirkan matang-

matang sebelum mengambil keputusan itu. Dampak lainnya 

adalah EL menjadi seorang penyendiri. EL lebih suka 

melakukan semuanya sendiri.   

Selain dampak-dampak negatif yang dialami oleh EL, 

terdapat beberapa dampak positif yang membangun EL. EL 

memliki sifat tidak pernah puas. EL akan terus meningkatkan 

kemampuannya. EL juga tidak mau terlihat jelek di depan 

orang-orang. Peristiwa bullying yang dialami EL memotivasi 

dirinya untuk menjadi lebih baik. EL ingin membuktikan 

bahwa dirinya tidak seburuk yang orang-orang bilang dahulu. 

Selain itu, EL jadi lebih bisa menghargai orang lain yang 

memiliki kekurangan. EL tidak mau menyakiti perasaan orang 

lain karena merasa bahwa di posisi seperti itu tidak enak. 

2) Hubungan subjek dengan keluarga dan teman-teman 

EL mengungkapkan bahwa dirinya sangat dekat 

dengan keluarganya. Walaupun keluarganya berada di 

Lampung, tetapi EL sering berkomunikasi dengan kedua 

orang tuanya. EL memiliki seorang kakak laki-laki dan adik 

perempuan. Pada awal masa rantaunya, EL mengatakan 

bahwa dia tidak dekat dengan keluarganya. Tetapi setelah dia 

menginjak umur 20, dia mulai menyadari arti kehadiran 

keluarganya.  

EL tidak dekat dengan keluarganya dikarenakan dia 

lebih memilih berkumpul bersama teman-temannya. EL 
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beralasan bahwa hal tersebut wajar karena EL sedang 

mengalami proses pubertas yang sedang dekat-dekatnya 

dengan teman. EL juga tidak pernah menceritakan peristiwa 

bullying ini kepada kedua orang tuanya.  

Tetapi begitu menginjak usia 20 tahun, EL menyadari 

bahwa keluarga adalah segalanya. EL mulai dekat dengan 

papa dan mamanya. EL sering bercerita bila sedang terkena 

masalah. Setiap hari EL selalu menelpon kedua orang tuanya 

tanpa absen. EL sangat menyayangi keluarganya. Sekarang 

EL selalu menomorsatukan keluarganya daripada apapun. EL 

mengakui bahwa dia dekat dengan kedua orang tuanya tetapi 

tidak dengan kakak serta adiknya.  

Hubungan EL dan teman-temannya berjalan cukup 

baik. Selepas smp, EL memasuki sebuah sekolah yang cukup 

terkenal di kota Jogja. Sekolah tersebut terkenal dengan 

sebuah gang yang cukup ditakuti. Alasan utama EL masuk ke 

sekolah tersebut adalah untuk masuk kedalam perkumpulan 

anak-anak itu. Hal ini dilakukan EL untuk membuktikan 

dirinya bahwa dia hebat dan tidak ingin peristiwa bullying 

selama masa smp terjadi lagi. Setelah memasuki sma tersebut, 

EL mendapat banyak sekali pelajaran-pelajaran baik 

mengenai kehidupan. Dari sekolah itu, EL tumbuh menjadi 

remaja yang lebih baik daripada masa smp. EL mendapatkan 

banyak teman dan bergaul dengan semua  orang.  
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Setelah memasuki bangku perkuliahan, EL memiliki 

banyak teman lagi daripada masa sma. EL menjadi orang 

yang cukup menyenangkan dan menjadi kepercayaan 

beberapa orang di kampusnya. EL memiliki banyak sahabat 

yang selalu mendukungnya. EL juga memiliki seorang pacar 

yang ada di saat suka dan duka. Walaupun usia pacaran 

mereka masih singkat, EL mengatakan bahwa pacarnya 

adalah orang kedua setelah orang tuanya yang paling mengerti 

dia. EL selalu bercerita apapun masalah yang dimiliki kepada 

pacarnya.  

3) Coping yang digunakan 

Perilaku bullying yang dialami oleh EL membawa 

berbagai dampak yang memperngaruhi kehidupan pribadinya. 

EL menjadi kurang percaya diri, sering sekali bercermin 

untuk memastikan dirinya baik-baik saja, tidak mau sekolah, 

dan lain sebagainya. Dampak-dampak yang muncul sangat 

jelas terasa dan cukup mengganggu kehidupan EL. Maka dari 

itu diperlukan beberapa strategi coping untuk meredam 

dampak tersebut.  

Strategi coping yang digunakan EL ketika menghadapi 

peristiwa bullying sewaktu smp adalah penghindaran. EL 

sering merasa takut dan menolak untuk pergi sekolah. Hal ini 

dikarenakan apabila EL pergi ke sekolah, kejadian bullying 

akan menimpa dirinya seperti dicemooh dan diejek. Selain 
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itu, EL juga selalu merasa takut dan menghindar dari orang-

orang yang memiliki perawakan lebih besar.  

Selain itu, EL juga memakai strategi coping supresi 

apabila sedang menghadapi masalah. EL adalah orang yang 

kurang percaya diri, apalagi dalam hal mengambil keputusan. 

Maka dari itu apabila EL sedang menghadapi suatu masalah, 

EL akan berusaha tenang dan menjadikan suasana rileks. Hal 

ini dilakukan agar masalah dapat diselesaikan dengan baik-

baik saja.  

Pada saat mengalami bullying, EL memiliki seorang 

teman yang selalu membantu EL. EL selalu meminta 

pertolongan dan sahabatnya selalu menolong. Strategi ini 

dinamakan afiliasi. Selain itu ketika sma dan kuliah, EL 

bergaul dengan setiap orang untuk membentuk sebuah 

pertemanan. Ketika ada masalah, EL akan bercerita kepada 

teman-temannya dan teman-temannya akan membantu. Selain 

dengan teman-temannya, EL juga menjalin persahabatan 

dengan kedua orang tuanya. Ketika EL sedang ada masalah, 

EL akan bercerita kepada kedua orang tuanya untuk meminta 

saran. Tidak hanya kepada kedua orang tuanya, EL juga 

memiliki pacar yang selalu membantu dikala sedih dan 

senang. 

Apabila EL sedang menghadapi masalah dan 

membutuhkan suatu penyelesaian, biasanya EL akan 

menggunakan strategi penalaran. EL akan membuat banyak 
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pilihan atau rencana untuk menyelesaikan permasalahan. 

Ketika rencana A tidak berhasil, EL akan menggunakan 

rencana B.  

EL menyadari bahwa saat ini EL berubah menjadi 

seseorang yang suka membully. Bullying yang dilakukan EL 

hanya sekedar mengejek orang-orang yang memang pantas 

diejek. Strategi ini dinamakan identifikasi. Selain itu, EL juga 

bergabung dengan gang di smanya untuk membuktikan 

bahwa dia tidak patut untuk dibully. EL juga menggunakan 

strategi reaksi formasi. EL selalu berpenampilan rapih tidak 

ingin terlihat jelek di depan orang lain.  

EL menganggap bahwa alasan dirinya dibully karena 

adanya perbedaan kebudayaan antara kampung dan kota yang 

ditempatinya sekarang. Maka dari itu EL merasa wajar dan 

pasrah dibully. EL menggunakan strategi rasionalisasi ketika 

bermasalah dengan teman-teman sma yang hendak 

memukulinya. EL beranggapan bahwa dia benar maka dari itu 

dia berani melawan orang-orang itu.  

Strategi sublimasi adalah strategi yang sering 

digunakan EL untuk menghadapi dampak-dampak dari 

peristiwa bullying yang dialaminya. Dulu EL sering diejek 

jelek dan culun. Hal ini membuat EL sering sekali mengaca. 

Dia selalu memastikan bahwa dirinya tidak memiliki 

kekurang secara penampilan. Selain itu karena takut tampil 

jelek di depan orang lain, EL selalu melakukan touch up. Hal 
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ini memang sedikit aneh apalagi bila dilakukan oleh seorang 

laki-laki. Tapi ini yang membuat EL menjadi lebih percaya 

diri ketika berhdapan dengan orang. Apapun yang terjadi saat 

peristiwa bullying dulu memotivasi EL untuk menjadi pribadi 

yang lebih baik lagi.  

Walaupun EL menjadi seorang pembully saat ini. EL 

tetap merasa empati kepada orang-orang yang kurang secara 

fisik. EL merasa bahwa hal seperti itu tidak baik untuk 

dijadikan bahan bully. Ketika mengalami peristiwa bullying, 

EL selalu merasa bahwa dirinya itu kurang. Maka dari itu EL 

melakukan introspeksi atau pengamatan diri. EL mengakui 

bahwa dulu badannya kecil dan kepribadiannya culun. 

Sekarang EL mengubah kepribadian dan penampilannya 

untuk tampil lebih baik di depan banyak orang.  

4) Hasil triangulasi 

EL adalah seorang laki-laki individu dewasa awal yang 

pernah mengalami bullying saat remaja. EL mengalami 

bullying diusia 12 hingga 14 tahun oleh teman-teman 

seangkatannya. EL adalah anak yang merantau dari Lampung 

ke Jogja. Pada saat itu EL tidak memiliki banyak teman, 

hanya ada 1 orang sahabatnya yang berinisial SC.  

EL memiliki kepribadian yang sangat tertutup. EL juga 

merupakan tipe orang yang tidak enakan dengan orang lain. 

EL akan selalu menyanggupi permintaan orang tanpa ada 

inisiatif untuk menolak. Walaupun sebeneranya EL keberatan 
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dan tidak dapat menyanggupi, EL akan tetap melakukan 

permintaan orang lain tersebut. EL termasuk orang yang 

kurang percaya diri. Maka dari itu EL selalu merasa ada yang 

kurang dari dalam dirinya dan akhirnya memutuskan untuk 

sering mengaca. Hal ini dilakukan karena EL tidak ingin 

terlihat jelek di depan orang lain.  

EL sangat dekat dengan keluarganya, terutama kedua 

orang tuanya. Setiap ada masalah EL akan meminta saran 

kepada kedua orang tuanya. Setiap hari EL akan 

menyempatkan waktu untuk menelpon atau sedekar 

berkomunikasi dengan keluarganya. EL lebih mementingkan 

keluarganya ketimbang teman-temannya yang lain. Dulu EL 

sempat mengalami masa permusuhan dengan papanya. Tapi 

begitu menginjak umur 20 tahun, dia menjadi dekat karena 

papanya mencoba metode pendekatan lain terhadap EL. 

EL memiliki banyak sekali teman. EL selalu 

mengutamakan teman-temannya daripada pacarnya. Hal ini 

kadang membuat EL sering disepelekan oleh beberapa 

temannya. Akan tetapi teman-temannya tetap menghormati 

EL. Bahkan EL sering sekali dijadikan ketua dalam sebuah 

pertemanan. Selain teman-teman sma dan kuliah, EL 

memiliki seorang teman yang adri smp selalu bersamanya 

inisialnya SC. SC adalah sahabat dekat EL. EL selalu 

bergantung pada SC pada jaman dia dibully. SC selalu 

mencoba melindung EL dulu. Apabila sedang menghadapi 
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masalah yang tidak bisa diceritakan kepada orang tuanya, EL 

akan bercerita kepada SC.  

EL mengalami banyak dampak dari peristiwa bullying 

yang dialaminya dulu. EL menjadi kurang pede, takut 

menghadapi kehidupan sekolah, sering susah mengambil 

keputusan, menjadi sering takut dengan orang yang memiliki 

perawakan tubuh lebih besar darinya. Hal tersebut tentu 

mengganggu kehidupan EL. Tetapi EL melakukan beberapa 

strategi yang dapat mengatasi dampak-dampak tersebut 

sehingga tidak dapat mengganggu kehidupannya. EL akan 

selalu berusaha tampil rapih, baik dan maksimal di depan 

orang-orang. EL sangat tidak ingin terlihat jelek. Apabila EL 

sedang dihadapkan dengan persoalan, EL akan mencoba 

tenang dan mencari beberapa solusi untuk mengatasi 

persoalan tersebut.  

Strategi-strategi yang digunakan EL berhasil 

diterapkan di hidupnya. Hal ini membuat kepribadian EL 

menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selain kepribadian, 

penampilan EL juga jauh lebih baik daripada sewaktu smp. 

Hal ini dilakukan agar EL tidak perlu mengalami perilaku 

bullying lagi sekarang.  
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5) Intensitas tema 

Tema Intensitas Koding 

Penghindaran ++ D3 

Supresi ++ D5 

Afiliasi  +++ D6 

Rasionalisasi ++ P8 

Sublimasi ++ P9 

Pengamatan diri ++ P16 

Tabel 8. Intensitas Tema Subjek 3 

Keterangan: 

++  : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi  

 
6) Matriks Interkorelasi Antartema 

 D3 D5 D6 P8 P9 P16 

D3 -  

++ 

+++  

++ 

 

++ 

- 

D5  - - - ++ - 

D6   -  

+++ 

-  

+++ 

P8    - ++ ++ 

P9     -  

++ 

P16      - 

Tabel 9. Matriks Interkorelasi Antartema Subjek 3 
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Keterangan: 

: mempengaruhi 

   : dipengaruhi 
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Bagan 4. Strategi Coping Individu Dewasa Awal Yang Mengalami Dampak Bullying Saat Remaja ( Subjek 3)

Remaja yang 

mengalami bullying  

Dampak jangka pendek : 

- Tidak percaya diri 

- Takut untuk pergi ke sekolah 

- Takut untuk mengambil 

keputusan 

- Takut terlihat jelek di depan 

orang 
- Tidak pernah merasa puas 

Dampak jangka 

panjang 

 

Strategi coping  

 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi coping 

adalah   

- Faktor eksternal : 

dukungan orang tua 

dan lingkungan  

- Faktor internal : usia 
dan kontrol diri 

Tindakan Langsung (Direct action) 

- Penghindaran : EL sering merasa 

takut dan menolak pergi ke 

sekolah. 

- Supresi : apabila sedang 

menghadapi masalah, EL akan 

tenang dan rileks. 

- Afiliasi : EL menjalin pertemanan 
dengan banyak orang. 

Peredaan atau Peringanan 

(Palliation) 

- Rasionalisasi : EL menggunakan 

pemikiran rasional apabila sedang 

menghadapi masalah. 

- Sublimasi : EL sering mengaca 

untuk mengatasi 

ketidakpercayadiriannya. 

- Pengamatan diri : EL 

mengintrospeksi diri. 


