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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A.  Rangkuman Hasil Subjek 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa para subjek lebih sering menggunakan strategi 

coping yang berjenis tindakan langsung daripada jenis peredaan atau 

peringanan. Coping dengan jenis tindakan langsung ini seperti 

mempersiapkan diri menghadapi luka, agresi, penghindaran, apati, 

supresi, afiliasi, penegasan diri, antisipasi dan penalaran. Sedangkan 

coping dengan jenis peredaan atau peringanan seperti diarahkan pada 

gejala, identifikasi, pengalihan, represi, denial, reaksi formasi, proyeksi, 

rasionalisasi, sublimasi, objektivitas, konsentrasi, humor, toleransi, 

empati, altruisme dan pengamatan diri.  

Masing-masing subjek memiliki persamaan dan perbedaan dalam 

menggunakan strategi coping untuk menghadapi dampak-dampak dari 

bullying yang dialami. Rata- rata subjek menggunakan coping berjenis 

tindakan langsung yang sama. Strategi coping tindakan langsung (direct 

action) berjenis afiliasi dan penghindaran digunakan oleh ketiga subjek 

untuk mengatasi dampak bullying yang dialami. Sedangkan apati hanya 

digunakan oleh subjek 2 dan subjek 3 serta supresi hanya digunakan 

oleh subjek 2 saja.  

Strategi coping peredaan atau peringanan (palliation) digunakan 

oleh ketiga subjek secara beragam. Coping identifikasi dan toleransi 

hanya digunakan salah satu subjek untuk mengatasi dampak bullying 

yaitu oleh subjek 1. Coping rasionalisasi, sublimasi dan pengamatan diri 



101 

 
 

hanya digunakan oleh subjek 2. Coping represi hanya digunakan subjek 

2. Selain coping represi, subjek 2 juga menggunakan coping pengalihan 

untuk mengatasi dampak-dampak dari perilaku bullying yang dialami. 

Selain subjek 2, coping pengalihan juga digunakan oleh subjek 1.  

Berikut ini adalah tabel intensitas dan penggunaan coping  pada 

mahasiswa yang mengalami bullying saat remaja yang berbeda-beda : 

Tabel 10 

Intensitas Coping Ketiga Subjek 
 

No Jenis Coping Stress Intensitas Tema 

Subjek 1 Subjek 2 Subjek 3 

Tindakan Langsung (Direct action) 

1. Penghindaran +++ +++ ++ 

2. Apati - ++ ++ 

3. Supresi - ++ - 

4. Afiliasi +++ +++ +++ 

Peredaan atau Peringanan (Palliation) 

1. Identifikasi ++ - - 

2. Pengalihan ++ ++ - 

3. Represi - +++ - 

4. Rasionalisasi - - ++ 

5. Sublimasi - - ++ 

6. Toleransi ++ - - 

7. Pengamatan Diri - - ++ 

 

Keterangan 

++ : Intensitas sedang 

+++  : Intensitas tinggi 
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Walaupun memiliki persamaan dalam penggunaan coping, tetapi 

intensitas penggunaan coping setiap subjek berbeda-beda. Subjek 1 

(subjek EI) menggunakan strategi coping yang berjenis tindakan 

langsung atau direct action yaitu penghindaran dan afiliasi. Coping 

penghindaran yang digunakan subjek 1 (EI) memiliki intensitas yang 

cukup tinggi. Begitu pula dengan coping afiliasi. Selain coping berjenis 

tindakan langsung, Subjek 1(EI) juga menggunakan coping berjenis 

peredaan atau peringanan yaitu identifikasi, pengalihan, dan toleransi. 

Intensitas penggunaan coping berjenis peredaan pada subjek 1(EI) 

berada di batas sedang.  

Subjek 2 (subjek VT) menggunakan strategi coping yang berjenis 

tindakan langsung atau direct action yaitu penghindaran, apati, supresi, 

dan afiliasi. Coping penghindaran dan afiliasi memiliki intensitas yang 

tinggi. Sedangkan coping apati dan supersi yang digunakan memiliki 

intensitas yang sedang. Subjek 2 (VT) juga menggunakan coping yang 

berjenis pereadaan atau peringanan yaitu pengalihan dan represi. Coping 

pengalihan memiliki intensitas yang tinggi, sedangkan coping represi 

memiliki intensitas yang sedang. 

Subjek 3 (subjek EL) menggunakan strategi coping yang berjenis 

tindakan langsung atau direct action yaitu penghindaran, apati dan 

afiliasi. Coping penghindaran dan afiliasi memili intensitas yang tinggi, 

sedangkan coping apati memiliki intensitas yang sedang. Selain itu, 

subjek 3 (EL) juga menggunakan coping yang berjenis peredaan atau 

peringanan yaitu rasionalisasi, sublimasi dan pengamatan diri. Ketiga 

coping memiliki intensitas yang sama yaitu sedang. Ketiga subjek sama-
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sama menggunakan coping yang berjenis tindakan langsung atau direct 

action  yaitu penghindaran dan afiliasi dalam menghadapi dampak-

dampak bullying yang dialami. Coping penghindaran dan afiliasi pada 

ketiga subjek memiliki intensitas yang tinggi. Sedangkan ketiga subjek 

tidak memiliki persamaan penggunaan coping yang berjenis 

penghindaran atau peredaaan. 

B. Pembahasan 

Individu dewasa awal yang pernah mengalami bullying saat 

masa remaja memiliki dampak-dampak. Dampak-dampak ini 

berdampak kepada kehidupan individu tersebut. Holt dan Espelage  

(2007, h.984) merangkum beberapa dampak dari perilaku bullying 

yaitu depresi, kesepian, memiliki harga diri yang rendah, memiliki 

masalah perilaku, timbul gejala fisik dari kecemaasan, dan memiliki 

kecenderungan untuk melakukan konsultasi kejiwaan. 

Dampak dari bullying muncul pada ketiga subjek. Dampak 

yang dirasakan oleh ketiga subjek seperti menjadi tidak sopan, nilai 

akademis menurun, takut menghadapi pelaku, berhati-hati dalam 

berbicara, menjadi pribadi yang kurang bebas dalam berpendapat, 

kurang pede dan menjadi seseorang yang penyendiri.  

Apabila tidak ditanggulangi, dampak-dampak yang dirasakan 

subjek akan berlanjut dan menghambat kehidupan subjek. Oleh 

karena itu, dampak-dampak tersebut harus diatasi dengan strategi 

khusus yang disebut dengan strategi coping. Ada 2 jenis strategi 

coping yang dapat digunakan yaitu tindakan langsung (direct action) 
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dan peredaan atau peringanan (palliation) (dalam Siswanto, 2007, h. 

61). 

Jenis coping tindakan langsung (direct action) yang 

digunakan para subjek adalah penghindaran, apati, supresi dan 

afiliasi. Coping yang pertama adalah penghindaran. Menurut Lazarus 

(Siswanto, 2007, h. 60-64) penghindaran adalah strategi coping yang 

dilakukan individu karena sesuatu yang mengancam dirasa lebih 

berkuasa dan berbahaya sehingga individu melakukan tindakan 

dengan cara menghindari atau melarikan diri dari situasi yang 

mengancam. Coping ini digunakan ketiga subjek berupa 

menghindari sumber-sumber yang mengancam seperti pelaku atau 

tindakan bullying yang dialami. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

cara subjek untuk tidak merasakan dampak dari bullying tersebut 

adalah dengan menghindari pelaku bullying. Menurut ketiga subjek, 

hal ini meminimalisir perlakuan bullying yang diterima.  

Selain itu, coping yang berjenis tindakan langsung (direct 

action) lainnya yang digunakan ketiga subjek adalah afiliasi. Afiliasi 

adalah coping yang berhubungan dengan kebutuhan untuk 

berhubungan atau bersatu dengan orang lain dan bersahabat dengan 

mereka (Siswanto, 2007, h. 67). Coping ini digunakan oleh ketiga 

subjek dengan intensitas yang tinggi. Subjek mencari pertolongan 

saat menghadapi bullying atau dampak-dampak bullying dengan 

menjalin pertemanan atau persahabatan. Hal ini digunakan para 

subjek untuk mencoba mencari pertolongan dari orang lain. Subjek 

menjalin pertemanan dengan orang lain agar bisa dibantu atau 
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dijadikan tempat untuk bercerita apabila ada suatu masalah sehingga 

hal ini dapat meringankan beban yang dimiliki subjek. Selain 

menjalin pertemanan dengan orang lain, coping ini digunakan oleh 

salah satu subjek untuk berteman dengan kedua orang tuanya.  

Coping yang berjenis tindakan langsung (direct action) 

lainnya yang digunakan dua subjek adalah apati. Apati adalah coping 

yang dilakukan dengan cara individu tidak bergerak dan menerima 

begitu saja perlakuan yang melukai dan tidak ada usaha untuk 

melawan ataupun melarikan diri dari situasi yang mengancam 

(Siswanto, 2007, h. 61). Coping ini hanya digunakan oleh 2 dari 3 

subjek yang diteliti. Kedua subjek tidak melakukan perlawanan 

apapun ketika mengalami tindak bullying. Apati membantu subjek 

untuk menerima perlakuan bullying yang dilakukan oleh pelaku 

tanpa melakukan perlawanan apapun.  

Supresi merupakan coping yang berjenis tindakan langsung 

(direct action) yang digunakan oleh salah satu subjek. Menurut 

Harber dan Runyon (dalam  Siswanto, 2007, h. 66) supresi adalah 

kemampuan untuk menekan reaksi yang mendadak terhadap situasi 

yang ada sehingga memberikan cukup waktu untuk memberikan 

reaksi yang tepat. Coping ini cukup membantu subjek dalam 

menghadapi dampak bullying yang dialaminya. Coping ini 

membantu subjek memilah perilaku atau respon yang harus 

dikeluarkan apabila menghadapi suatu masalah sehingga perilaku 

atau respon yang dikeluarkan sesuai.  
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Selain menggunakan coping yang berjenis tindakan langsung 

(direct action), ketiga subjek juga menggunakan coping yang 

berjenis peredaan atau peringanan (palliation). Para subjek 

cenderung menggunakan coping jenis ini dengan lebih beragam. 

Coping yang berjenis peredaan atau peringanan (palliation) yang 

digunakan para subjek adalah identifikasi, pengalihan, represi, 

rasionalisasi, sublimasi, toleransi, dan pengamatan diri.  

Coping yang pertama adalah pengalihan. Pengalihan atau 

displacement adalah salah satu koping atau mekanisme pertahanan 

diri dengan cara memindahkan reaksi dari objek yang mengancam ke 

objek lainnya karena objek yang asli tidak ada atau bahkan 

berbahaya bila dihadapi langsung (Siswanto, 2007, h. 62-63). 

Coping ini hanya dilakukan oleh 2 subjek. Coping pengalihan 

digunakan kedua  subjek agar peristiwa atau dampak bullying yang 

dihadapi tidak menganggu kehidupannya dengan cara mengalihkan 

dampak yang dirasakan dari perilaku bullying kedalam bentuk yang 

lebih positif seperti bermain dan fokus belajar.  

Coping peredaan atau peringanan (palliation) lain yang 

digunakan adalah identifikasi. Identifikasi adalah coping atau 

mekanisme pertahanan diri dengan cara menginternalisasi ciri-ciri 

yang dimiliki orang lain yang berkuasa dan dianggap mengancam 

(Siswanto, 2007, h. 62). Coping ini digunakan oleh salah satu subjek. 

Subjek menggunakan coping dengan secara tidak sadar mengubah 

perilaku atau karakter yang dimiliki  menjadi seperti pelaku 

bullyingnya. Subjek menggunakan kekuasaannya untuk menekan 
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yang lebih lemah. Hal ini dikarenakan pelaku bullying dari subjek 

merupakan teman-teman perkumpulannya sendiri. Hal ini dilakukan 

supaya subjek terhindar dari perilaku atau dampak bullying yang 

dialami.  

Selain itu, coping peredaan atau peringanan (palliation) lain 

yang digunakan salah satu subjek adalah represi. Represi adalah 

coping atau mekanisme pertahanan diri dengan cara menghalangi 

impuls-impuls yang ada atau yang tidak dapat diterima sehingga 

impuls-impuls tersebut tidak dapat diekspresikan secara tidak sadar 

atau langsung dalam tingkah laku (Siswanto, 2007, h. 63). Coping 

ini digunakan oleh salah satu subjek. Subjek menggunakan coping 

represi ini dengan sering untuk menghadapi dampak dari bullying. 

Coping ini digunakan subjek dengan cara menekan segala macam 

emosi yang muncul. Subjek tidak ingin memperlihatkan emosi atau 

menahan diri apabila menghadapi masalah. 

Rasionalisasi merupakan coping peredaan atau peringanan 

(palliation) lain yang digunakan salah satu subjek. Rasionalisasi 

adalah coping atau mekanisme pertahanan diri yang memiliki dua 

gagasan yang berbeda dan dijaga supaya tetap terpisahkan karena 

bila bersama-sama akan mengancam (Siswanto, 2007, h. 64). 

Rasionalisasi digunakan oleh salah satu subjek. Coping ini 

digunakan subjek saat menghadapi suatu masalah yang menurutnya 

tidak wajar kalau berdiam diri saja. Subjek akan menggunakan 

alasan untuk melawan atau menyelesaikan masalah tersebut.  
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Selain rasionalisasi, sublimasi merupakan coping peredaan 

atau peringanan (palliation) lain yang digunakan salah satu subjek. 

Sublimasi adalah strategi coping atau mekanisme pertahanan diri 

yang memiliki dorongan atau impuls yang ditransformasikan 

menjadi bentuk-bentuk yang diterima secara sosial sehingga 

dorongan atau impuls tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar 

berbeda dari dorongan atau impuls aslinya (Siswanto, 2007, h.64). 

Sublimasi ini juga hanya digunakan oleh salah satu subjek. Subjek 

menggunakan coping ini agar dampak dari bullying yang negatif itu 

dapat diubah sehingga lebih dapat diterima di masyarakat. Subjek 

menjadi seseorang yang kurang percaya diri dikarenakan perilaku 

bullying yang diterimanya dahulu. Maka untuk mengatasi hal 

tersebut subjek sering mengaca atau mematutkan dirinya di cermin 

untuk memastikan penampilannya terlihat baik dan tidak ada 

kekurangan.  

Coping peredaaan atau peringanan (palliation) lain yang 

digunakan salah satu subjek adalah toleransi. Menurut Harber dan 

Runyon (dalam Siswanto, 2007, h. 66) toleransi adalah strategi 

coping untuk memahami bahwa banyak hal dalam kehidupan yang 

bersifat tidak jelas dan karenanya perlu memberikan ruang untuk 

ketidakjelasan tersebut. Coping toleransi ini digunakan oleh salah 

satu subjek juga. Subjek menggunakan coping ini untuk memahami 

perilaku bullying yang diterima olehnya sehingga dampak yang 

diterima tidak terlalu terasa.  
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Coping peredaan atau peringanan (palliation) lain yang 

digunakan salah satu subjek adalah pengamatan diri. Pengamatan 

diri atau self observation adalah coping yang melakukan penelitian 

atau pengamatan terhadap tingkah laku, motif, ciri dan sifat diri 

untuk mendapatkan pemahaman mengenai dirinya sendiri (Siswanto, 

2007, h. 67). Subjek menggunakan coping ini untuk melakukan 

introspeksi diri sehingga dampak bullying tidak terlalu terasa.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa 

jenis coping yang banyak digunakan oleh ketiga subjek adalah jenis 

coping tindakan langsung (direct action). Sedangkan coping yang 

berjenis peredaan atau peringanan (palliation) digunakan secara 

beragam dengan intensitas yang sedang. Melalui hasil penelitian juga 

didapatkan bahwa ketiga subjek dapat mengatasi dampak dari 

bullying. Walaupun dampak bullying terkadang masih terasa, ketiga 

subjek sudah dapat mengatasinya dengan strategi coping yang biak 

sehingga dapat menjalankan kehidupannya secara normal.  

C. Kelemahan Penelitian 

Selama melakukan wawancara, peneliti menyadari beberapa 

kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang dirasakan oleh peneliti sebagai 

berikut : 

1. Observarsi hanya dapat dilakukan saat wawancara dan beberapa 

kegiatan subjek saat bersama peneliti. Hal ini dikarenakan jadwal 

subjek yang padat sehingga peneliti dan subjek jarang bertemu. 

2. Peneliti juga menemukan kesulitan dalam menemukan subjek yang 

mengalami bullying saat remaja. Hal ini dikarenakan banyak orang 
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yang tidak ingin peristiwa bullying yang dimiliki diceritakan kepada 

orang lain. 
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Bagan 5. Strategi Coping Individu Dewasa Awal Yang Mengalami Dampak Bullying Saat Remaja 

Dampak jangka 

panjang 

 

Dampak jangka pendek : 

- Menjadi tidak sopan  

- Nilai akademis menurun  

- Takut menghadapi pelaku  

- Berhati-hati dalam berbicara  

- Menjadi pribadi yang kurang 

bebas dalam berpendapat  

- Kurang pede  
- Menjadi penyendiri  

Strategi coping  

 

Peredaan atau Peringanan (Palliation) 

- Identifikasi, meniru tingkah laku pelaku bully 

- Pengalihan, menyibukan diri dengan hal positif 

lainnya. 

- Represi, memendam perasaan sedih dan jengkel saat 

dibully 

- Rasionalisasi, menggunakan pemikiran rasional 

apabila sedang menghadapi masalah. 

- Sublimasi, mengaca untuk mengatasi 

ketidakpercayadiriannya 

- Toleransi, menoleransi segala tindak bullying yang 

dilakukan teman-temannya. 
- Pengamatan diri, mengintrospeksi diri 

Faktor-faktor yang 

memengaruhi coping 

adalah   

- Faktor Internal : usia, 

kontrol diri, harga diri  

- Faktor Eksternal : 

teman-teman, pacar, 
dan lingkungan  

Remaja yang 

mengalami bullying  

Tindakan Langsung (Direct action) 

- Penghindaran, subjek menghindari tempat dan 

kegiatan yang berpotensi bertemu pelaku 

- Apati, menerima bergitu saja tindakan bullying yang 

dialami. 

- Supresi, melihat situasi dahulu sebelum berperilaku. 

- Afiliasi, menjalin pertemanan dengan orang-orang 

dan meminta bantuan mereka apabila sedang 
menghadapi masalah. 


