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A. Pedoman Wawancara 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama  

Jenis Kelamin  

Usia (saat ini)  

Usia mengalami 

bullying 

 

Jenis bullying  

 

1. Latar belakang subjek mengalami bullying 

a. Kapan subjek mengalami bullying? 

b. Bagaimana pengalaman subjek yang pernah mengalami 

bullying? 

2. Dampak langsung dari perilaku bullying  

a. Bagaimana perasaan subjek tentang peristiwa bullying yang 

dialami? 

b. Apa saja dampak yang dulu dirasakan subjek saat mengalami 

bullying? 

3. Dampak jangka panjang dari perilaku bullying yang dialami dulu 

a. Apakah ada dampak yang masih terasa hingga sekarang 

mengenai bullying yang dialami dulu? 

b. Apa saja dampak itu? 

c. Apakah dampak tersebut mengganggu kehidupan subjek 

sekarang?  

4. Kehidupan sosial subjek 

a. Bagaimana hubungan subjek dengan keluarga? 

b. Bagaimana hubungan subjek dengan teman-teman? 
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5. Coping subjek untuk mengatasi dampak-dampak yang ditimbulkan 

dari perilaku bullying yang dialaminya 

a. Bagaimana sikap subjek dalam menilai dampak yang dialami, 

mengancam atau tidak? 

b. Apa yang dilakukan subjek untuk membuat dampak-dampak 

tersebut tidak mengganggu kehidupannya? 

c. Mengapa melakukan hal tersebut? 

d. Seberapa besar pengaruhnya dalam meringankan dampak-

dampak yang dialami? 

e. Apa strategi yang dilakukan subjek dalam menghadapi 

masalah? 

f. Apakah subjek mencari bantuan atau dukungan untuk 

mengurangi dampak-dampak dari bullying? 

g. Apa dampak yang dirasakan subjek setelah menggunakan 

strategi tersebut?  

h. Apa saja faktor yang mempengaruhi subjek dalam mengatasi 

dampak-dampak tersebut? (faktor yang mendukung atau 

menghambat) 
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B. Pedoman Wawancara Triangulasi 

Identitas subjek triangulasi 

Nama (inisial)  

Subjek   

Usia   

Hubungan dengan 

subjek 

 

Lamanya mengenal 

subjek  

 

Usia subjek 

mengalami bullying 

 

 

1. Gambaran umum dari anak/teman yang menjadi subjek misalkan sifat 

atau kepribadian yang dimiliki? 

2. Hubungan subjek dengan keluarga dan teman-temannya? 

3. Apa saja dampak yang diketahui setelah subjek mengalami bullying 

pada saat remaja? 

4. Menurut sepengetahuan, bagaimana subjek mengatasi dampak-dampak 

yang dialami setelah mengalami bullying? 

5. Adakah perubahan yang nampak setelah subjek melakukan usaha 

mengatasi dampak bullying? 

 

 



121 
 

 
 

C. Pedoman Observasi 

Tabel. Pedoman Observasi 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama Subjek (inisial):  

Jenis kelamin :  

Usia (saat ini):  

Usia mengalami 

bullying : 

 

Jenis bullying yang 

dialami : 

 

Observer :  

 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek  

 

Kondisi fisik subjek  

 

Kondisi tempat tinggal 

subjek 

 

Cara subjek 

menjawab pertanyaan 

peneliti 

Deskripsi 

Cara berbicara subjek  

 

Cara menjawab subjek  

 

Ekspresi wajah subjek  

 

Kontak mata   

 

Perilaku coping Deskripsi 

Tindakan langsung 

Subjek marah.  

Subjek tidak mau 

membicarakan topik 

bullying dengan cara 

mengalihkan 

pembicaraan 
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Subjek diam saja ketika 

ditanya mengenai 

peristiwa bullying yang 

dialami. 

 

Subjek banyak 

membahas temannya 

saat berbicara 

mengenai hidupnya. 

 

Peredaan atau peringanan 

Subjek berdoa.  

Subjek menghela napas 

untuk menenangkan 

diri saat membicarakan 

peristiwa bullying 

 

Subjek ragu saat 

menjawab pertanyaan 

mengenai peristiwa 

bullying. 

 

Subjek banyak 

tersenyum saat 

wawancara. 

 

Subjek mengalihkan 

pembicaraan. 

 

Subjek membuat 

lelucon atau bercanda 

 

Subjek datang ke 

tempat pertemuan 

wawancara membawa 

teman. 

 

Subjek merasa sedih 

saat menceritakan 

pengalaman bullying 

yang dialaminya dulu. 
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D. Koding Tema 

Tabel. Koding 

Coping  Jenis Koding 

Tindakan Langsung 

(direct action) 

Mempersiapkan diri 

menghadapi luka 

D1 

Agresi D2 

Penghindaran D3 

Apati D4 

Supresi  D5 

Afiliasi D6 

Penegasan Diri D7 

Antisipasi  D8 

Penalaran D9 

Peredaan atau 

peringanan (palliation) 

Diarahkan pada gejala P1 

Identifikasi  P2 

Pengalihan P3 

Represi P4 

Denial P5 

Reaksi formasi P6 

Proyeksi P7 

Rasionalisasi P8 

Sublimasi P9 

Objektivitas P10 

Konsentrasi P11 

Humor  P12 

Toleransi P13 

Empati P14 

Altruisme P15 

Pengamatan diri P16 
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E. SUBJEK 1 

Tabel. Verbatim Subjek 1 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (inisial) EI 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia (saat ini) 21 tahun 

Usia mengalami 

bullying 

15 – 16 tahun 

Jenis bullying Fisik 

 

No Pertanyaan Jawaban  Koding  Catatan 

1.  Perkenalkan diri, 

namanya? 

Nama saya EI   

2. Jenis kelamin Perempuan   

3. Usianya saat ini? 21 tahun   

4. Eh Usia saat 
mengalami bullying 

kalau coleh tau? 

Kelas SMA kelas 1 tu kelas berapa 
ya, eh umur berapa ya? umur 

berapa ya? 15 tahun 16 tahun. 

 Usia 

mengalami 

bullying 

5. 15 sampai 16 tahun 
ya? 

Maybe. Iki aku lulus 17 tahun. 
Heeh ketoe deh  

  

6. Selama SMA itu? Heeh   

7. Ok, hmm bisa 

diceritain gak 
bagaimana 

pengalamannya 

kamu yang saat 
mengalami bullying 

waktu dulu itu 

Maksudnya?   

8. Jadi waktu 

pengalaman 
bullying yang kamu 

rasakan waktu sma 

itu gimana sih? 
Diceritakan saja 

mungkin bisa dari 

awal mula kenapa 
kamu bisa dibully 

itu gimana 

Rak ngerti coy. Mungkin karena 

aku so funny banget kali ya hahaha 
(subjek tertawa).  

Mboh rak ngerti rak mudeng. 

P12 Alasan dibully 

9. Terus? Mungkin karena ya kuwi aku so 

funny, ya rak mungkin juga sih 
tolol banget ndeng. Rak mudeng, 

aku rak mudeng. Yowe ngono 

wae. 

 Alasan dibully 
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Atau mungkin karena aku yang 
sing terlalu tolol atau gimana. 

Mboh aku ki wong e yowes 

terbuka gituloh. Mungkin karena 
yowes karena terlalu ngono, raiku 

yo rai yang pantas diinjak-injak 

ketoe. Ya mboh deng, kenapa 

mereka memilih aku dan temanku 
dan temanku lagi dibanding yang 

lain lain. Mungkin ya karena aku 

cerewet. Ya aku mudah berteman 
dan mudah juga untuk dicaci maki. 

Mungkin ngono kali.  

10. Itu kalau boleh tahu 

dibullynya waktu 
itu sama teman 

apa? 

Sekelas.  

Kelas 1 sekelas. Emang kelasku, 
gatau sih. Entah orang 

menganggapnya kelasku tu kelas 

yang meledak atau gimana aku 
gatau. 

Terus kelas 2 kan dipisah tapi 

tetep. Ya kan cuman dipisah kelas 
2ipa berapa ya 4 kalau ga salah. Eh 

ips 4 deng, 2 ips 4. Yowes aku ips 

4 nganuku, temen-temenku yang 

lain ips 3. Terus ips 3 ki sing 
meledak. Yowes kan seberangan 

kelasnya dan pintunya juga 

(sambil memperagakan) kene pintu 
kene pintu, pintune neng kene, iki 

neng kene.  

  

11. Terus itu bullying 

yang dilakukan 
temen-temenmu 

waktu it utu 

gimana? 

Gimana piye maksude? Jenis?   

12. Perilakunya, 

perilaku waktu 

kelas 1 kan kamu 

sekelas nih sama 
mereka. 

heeh   

13. Itu gimana 

perilakunya? 

(diam) 

Hehehe, aku geli (subjek tertawa). 
Opo yaa. Yo perilakunya kelas 1 

itu, kelas 1 itu fisik sih. Njiwit, 

terus jiwit, ngambil barang. Kalo 

ngece kayanya engga deh. Ngece 
tuh lebih ke temenku sih. Ngece 

secara fisik ki temenku. Nek aku 

paling njiwit, dibuang, barang-
barangku diambil dan dibuang. Ya 

  

 

Peristiwa 

bullying yang 

dialami 
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paling kuwi sih kelas 1. Kelas 2 
fisik juga, digeret rono rene. Dulu 

aku kan cantik ya, orak juga sih. 

(subjek tertawa). Maksudnya ga 
sebledos temenku gituloh sing 

yang itu mungkin masih bisa 

dibully secara fisik eh kok fisik, 

verbal. Maksude diece secara 
fisiknya gituloh. Nek aku orak sih. 

Nek aku emang fisik, cuman 

bukan dibully secara verbal sih.  

14. Kalau fisiknya tu 

kaya gimana 

contohnya? 

Dijiwit, terus kaya aku jek dolanan 

pulpen neng kene (mempraktekan 

meletakan bolpen dihidung) tek 

tek mak jleb (mempraktekan 
gerakan temannya yang 

mendorong pulpen sehingga 

menusuk hidungnya). Bajingan, 
aso. Ketoe ya ngono sih. Pas kuwi 

ki aku sedang mbledos sedang 

jamannya tolol kan aku huaaa 
sakitt. Ngono tok sih. Hiaaa 

irungnya melebu bajingan 

(mempraktekan ekspresi teman-

temannya). Asoe ya bajingan. 
Mboh mungkin ngono ya. 

 Peristiwa 

bullying yang 

dialami 

15. Terus kamu bales 

omongannya 
mereka atau 

tindakannya 

mereka gitu? 

Orak sih aku mun ngomong, 

bajingan koe ya huaha. Wes paling 
ngono tok ya. Bales pun sama aja. 

Nek misal dibales malah dinganu 

lebih nganu lagi dan itu sakit dan 

itu merah-merah gituloh. Ya, ya 
ngono sih.  

P12  

16. Terus selain itu? Kuwi kelas siji. Kelas loro ki, ya 

kuwi ditarik merono merene.  

  

17. Ditarik apanya? Sikil. Istirahat tek tek tek lah sudah 
siap-siap mereka di depan kelas. 

Tarik-tarik huaa. Dari ujung lorong 

ke ujung lorong. Sepatu entah 
kemana, ke tempat sampah kek 

kemana kek neng duwur pintu, 

duwur AC kemana gitu. Nah kuwi. 
Kuwi pas kelas loro.  

Kelas 3 sudah enggak sih. Cuman 

mungkin sudah tidak dekat dengan 

orang-orang itu jadi yo aku 
menjadi smart ngono ki loh. Kan 

smart ya wedian. (subjek tertawa). 

Sumpah sampai aku kelas 3 tu bisa 
mengalahkan orang sing 

 
 

 

 
 

D3 

P3 

Peristiwa 

bullying yang 

dialami 

 

 

 

 

 

Strategi 

menghadapi 

dampak 

bullying 
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menurutku, menurut di angkatanku 
dia paling pinter. Ya aku diatasnya 

aja. Kuwi tok, cuman sekali itu 

tok. Tolol ndeng. Kuwi.   

18. Ok, ok, ok. Terus 

eh perasaanmu 

waktu kamu 

ngalamin peristiwa 
bullying itu gimana 

sih? 

Biasa wae   

19. Biasa aja? Pada saat itu biasa aja. Cuman 
yaweslah. Iki mun seneng-seneng 

gituloh, guyon-guyon aja. Masih 

goblok aja masih tolol gitu kan. 

Kaya yaudah seneng-seneng aja. 
Yawes gapapa, cuman kaya huhu 

(mempraktekan gaya dan ekspresi 

nangis) jangan to jangan to. Wes 
ngono tok. Ya ngono tok. Aso ya 

aso ya. Kalau udah selesai misale 

bar ditarik ya aso ya aso ya guyon 

guyon lagi.  
Pada saat itu mah biasa aja. 

D4 Strategi 

menghadapi 

dampak 

bullying 

20. Tapi? Tapi lama kelamaan, setelah aku 

melihat beberapa hal sing kuwi ki 
gateli, jadi kaya asu ik. Bar kuwi 

aku ki merasa bahwa wes ngapain 

sih konconan mbe cah cah kuwi. 

Kaya brengsek aja semuanya. 
Terus yawes aku udah ga bergaul 

lagi sama mereka. 

 

D3 
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Sadar perilaku 

bullying 

 

Strategi 

menghadapi 

dampak 

bullying 

21. Maksudnya tadi 

yang kuwi gateli tu 
gimana? 

Kuwi gateli ki kaya beberapa hal 

seng aku menganggap mereka tuh 
kaya temanku. Aku merasa bahwa 

teman macam apa nek kowe 

melakukan hal yang lucu 

menurutku sih. Lucu. Maksudnya 
sebagai seorang teman kuwi ki 

lucu. Lucune ki yo opolah, 

ngerasani neng mburi. 

  

22. Jadi dulu kamu 

sama si tersangka 

bullying ini, pelaku 

bullying ini tuh 
temenan segeng 

atau? 

Se gang.    

23. Terus mereka 
memilih untuk 

membully kamu 

heem   
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dan 2 temenmu 
yang satunya eh 2 

temenmu yang 

lainnya itu  

24. Terus, dampak-

dampak yang 

muncul gitu setelah 

perilaku perilaku 
yang temen-

temenmu itu lakuin 

ke kamu dulu tu 
apa saat itu? 

Dampak ki sing koyo piye?    

25. Jadi kaya misalkan 

tadi kan kamu 

ngerasa biasa aja 
teruskan kaya 

ngerasa bahwa 

gateli banget ik, 
nah itu kan berarti 

ada dampaknya ke 

kamu. Jadi kaya 

ada ya dampak 
gituloh, perasaan 

yang muncul atau 

gara-gara perilaku 
mereka ke kamu, 

kamu tu jadi gini. 

Ada dampaknya ga 
sih? 

Iki aku sing terlalu tolol atau aku 

sih rak paham omonganmu ya  

  

26. Jadi dampak yang 

timbul? 

Contoh?   

27. Kaya misalkan, ada 
yang dibully nih 

terus dia tuh jadi 

kaya apa males 

sekolah males 
ketemu sama 

mereka. Kaya gitu 

gitu. Ada ga sih itu 
muncul di kamu 

setelah perilaku 

mereka? 

Nek aku pas ga sadar sih biasa 
wae. Orak kepikiran ngono juga 

sih. Cuman ya mungkin ada 

sebuah titik dimana aku akhirnya 

menyadari bahwa ini tu gak baik 
dan ini tu brengsek, ini gak sehat. 

Terus yawes aku gamau deket 

deket sama mereka lagi. Aku 
mending diem aja , ngobrol sama 

orang lain. Sing biasa wae, orak 

se-wah mereka gitu. Engga yo rak 
pengen sampe ngono cuman kaya 

yawes aku males aja ngobrol sama 

mereka.  

 
 

 

 

D3 
D6 
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bullying 

28. Ada perilaku 
mereka yang 

mempengaruhi 

tingkah lakumu 
gak? Waktu mereka 

Ohh, ya ada sih.   
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ngebully kamu 
setelahnya tuh jadi 

mempengaruhi 

kamu gak? 
Misalkan secara 

akademis atau 

perilakumu secara 

personal? 

29. Ya itu gimana? Maksudnya pertemananku tu piye 

ya hahaha (subjek mulai tertawa 

sinis). Pertemananku waktu itu 
waktu sama mereka, perilakuku itu 

hmmm meledak kayanya.  

 

 

P2 

 

 

Dampak 

bullying 

30. Meledaknya tu 

kaya gimana 
contohnya? 

Kaya yang paling aku inget adalah 

aku menjadi sangat tidak sopan 
sekali dengan guru. Kaya ada satu 

guru sing kuwi ko senenge nggo 

ece-ecenan. Dingo ece-ecenan 
soalnya bentukannya kaya Mario 

bross. Bentukannya kaya Mario 

bross dan itu selalu diejek-ejek. 

Yowes kaya waktu itu pelajaran 
sejarah dan kaya pernah sampai 

dimarahin sama guru gituloh. 

(mempraktekan peristiwa 
dimarahin guru) itu kok yang 

duduk dibelakang, ,waktu itu kan 

aku duduknya dibelakang, kok ga 
mendengarkan ya. Terus aku kaya 

jadi apa sih kok kamu (gurunya) 

malah ganggu gituloh. Kaya pas 

aku ditegor kaya gitu merasa aku 
tidak salah aku, kaya apa sih kamu 

(guru) tuh guru gak penting.  

Terus pelajaran bahasa jepang, itu 
juga dimarahin. Kok ga sopan. 

Kuwi sih kuwi sing itu yang masi 

aku ingat. Sisanya aku ga pernah 
sing sampe separah itu. Dan aku 

merasa bahwa ya bener juga kok 

gak ngajeni guru sedangan guru 

kan orang tua. Terus aku merasa 
itu negatif gitu loh. Kuwi sih nek 

perilaku sing jek tak ilingi. Sisane 

nek menurutku baik baik saja sih 
ga sampe parah banget.  

P2 
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Dampak 

bullying 

31. Kalau akademis? Ya melorot. Ya kaya pas aku 

masih sama mereka tuh ya bener-

bener nilaiku jelek aja. Bener-
bener yawes mepet kkm, ga sampe 

 Dampak 

bullying 
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dibawah kkm. Ga sampai yang 
tinggi banget gituloh nilainya. 

Kuwi nek akademis. Sisanya rak 

ono 

32. Itu waktu, nilaimu 

melorot dan kamu 

sering ga sopan 

sama guru itu 
waktu kamu 

berteman dengan 

mereka yang 
ngebully kamu dan 

setelah dibully 

sama mereka? 

Heem. 

Kalau setelah dibully sama mereka 

tuh engga sih.  

Setelah dibully apa setelah aku 
menyadari aku dibully? 

Aku tuh menyadari dibully tuh 

karena setelah kuliah aja. Ini 
perilaku bullying brengsek, dan 

ternyata aku ki korban bullying 

ngono loh tolol banget dan aku 

dulu rak paham ngono loh. Dan 
sampe lulus sma ki yawes ngono 

tok. Pas kuliah tau macam-macam 

bullying dan ini tindakan yang 
tidak baik oh jadi paham ternyata 

aku korban. Lucu ki ya ternyata 

aku ki ning lingkaranku dewe ki 
aku ki korban ngono loh. Dan it 

utu lucu banget 
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33. Oke lanjut ya.  

Terus setelah kamu 
mengalami bullying 

yang kemarin itu, 

waktu sma itu tuh, 
ada gak sih 

dampaknya sampe 

sekarang? Ketika 

kamu mengingat itu 
masih ada gak sih 

dampaknya di 

kamu? 

Oh ono.    

34. Sampai sekalarang? 

Contohnya? 

Ada. Contohnya, ya secara aku gak 

sadar kalau misalnya ada yang 

model-modelnya kaya mereka lagi 

tuh  

  

35. Model-modelnya 

tuh seperti apa? 

Yo brengsek. Sok pengen menang. 

Intinya tu kaya leadernya tuh loh. 

Lah kaya kamu tu siapa, kamu 
bukan ditunjuk apa apa tapi kenapa 

tapi kamu tuh menganggap dirimu 

tuh berkuasa disitu. Kamu tuh 

siapa, anak presiden juga enggak. 
Penting amat. Terus ono model-

model seng koyo ngono aku benci 

aja sama dia.  
Kaya ketika ada yang menyakiti, 
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bukan menyakiti sih. Kaya ada 
yang ngebales sikap ndeen koyo 

ngono gak terima dan banyak yang 

gak terima sama dia, yo aku 
seneng karena akhirnya tuh ada 

yang menegurmu. Sikap seperti itu 

tidak baik. Kenapa kamu harus 

berkuasa atas orang lain gitu loh. 
Kenapa kamu gak saling 

menghargai atau gimana. Tidak 

harus memaksakan kehendakmu 
kuasamu. Nah misalkan ada yang 

kaya gitu aku selalu benci banget. 

Anjer kowe ki sopo. Kuwi sih. 
Wes kuwi. 

36. Selain itu? Nek kelingan sing model-model 

kaya ngono? Atau piye? 

  

37. Ya tadi kan 
dampaknya 

sekarang kamu jadi 

ga suka sama 

orang-orang kaya 
gitu. Selain itu ada 

dampak lainnya 

gak?  

Aku males ketemu mbek wonge. 
Tapi aku males ketemu mbe 

wonge ki orak ket masuk kuliah 

sih. Ket setelah aku sadar ini tidak 

baik, ini tidak sehat. Pertemanan 
yang brengsek yawes aku males 

banget cedak mbek dia karena aku 

tau dia dibelakangku seperti apa. 
Yowes aku gak pengen sama dia 

lagi atau dekat-dekat dengan dia 

lagi atau harus ngobrol dengan dia 
lagi. Kaya males gituloh. Kalo 

sama orang-orang dibawahnya 

yang mengeksekusinya malah aku 

deket gituloh. Cuman aku paham 
ada 1 orang yang pegang kehendak 

atas itu semua pegang kendali 

kabeh. Orang-orang seng 
menurutku dia juga bukan siapa-

siapa gitu loh kenapa semua orang 

mengagung-agungkan dia. Terus 
aku males banget nganu mbek 

ndeen, ketemu ngobrol sama dia. 

Jadi kaya kalau dibagi masa 

hidupku kelas 2 SMA ki titik 
balikku. Sing aku bener-bener 

meledak karo aku bener-bener 

berubah. Jadi semester pertama ki 
aku yang bener-bener waktunya 

meledak, terus semester kedua ki 

waktunya tidak meledak. Aku wes 

berubah menjadi yang lebih baik 
dan aku tidak dekat-dekat dengan 

D3 
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dia bahkan ngobrol ki males ngono 
loh karena aku sudah merasa sakit 

hati mungkin. Ya sakit hati terus 

yowes. 

38. Berarti sekarang 

udah gak pernah 

kontak-kontakan 

sama dia? 

Beuhh, enggak.    

39. Sama satu orang 

yang megang 

kendali itu? 

Orak.    

40. Bahkan kalau 
misalkan kamu 

secara ga langsung 

ketemu sama dia di 
suatu acar misalkan 

reuni atau buka 

bersama? 

Orak bakalan tak sopo. Aku 
mending pura-pura rak weroh dia 

atau cuman hehe (senyum kecut) 

ngono tok.  

D3 Strategi 

mengatasi 

dampak 

bullying 

41. Selanjutnya ya, kan 
kamu udah ngerti 

nih dampaknya tadi 

apa aja udah mbo 
jelasin. Nah itu tu 

berpengaruh ga sih 

sama kehidupanmu 

sekarang? 

Berpengaruh.    

42. Berpengaruhnya 

tuh seperti apa? 

Kan aku jadi pelaku coy. Mboh 

deng ya, aku juga gatau kaya 

orang-orang sekarang melihatku. 
Gatau sih temen-temenku kuliah 

melihatku ki kok ngomong to 

sengak banget, nek ngomong 

ceplas ceplos, nek ngomong orak 
dipikir, nek ngomong yowes 

makjleb.  

Aku secara gak sadar mungkin ya 
ngomong kaya ngono kaya aku 

gamau kaya gitu lagi. Aku pengen 

membuktikan aku gabisa ditindas 
lagi gituloh. Mungkin loh ya aku 

gak paham. Mungkin secara gak 

sadar aku ngomong kaya gitu biar 

aku ga ditindas lagi.  
Ketoe aku pas sma ga seceplas 

ceplos kuwi deh. Karena temen-

temenku ceplas ceplos. Yo aku 
gatau ya mungkin karena temen-

temenku ceplos ceplos karena 

brengsek juga sih. Kaya misalkan 
hal-hal kecil „tekke helmnya to 
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guateli ya‟. Itu kaya yawes aku 
dibudayakan sama temen-temenku 

kaya gitu tu biasa aja. Cuman 

mungkin pas ketemu karo temen-
temenku kuliah itu menjadi hal 

yang „ tekke omongane to galak 

banget o kasar banget o nek 

ngomong guateli ndeng, teke rak 
mikirke hatine wong.‟ Kuwi. 

Cuman kayanya aku pernah cerita 

deh karo O, kalau misalkan ono 
sing kejadian kaya koncoku seng 

heh sok menang-menang kuwi 

terus aku ngomong aku ga suka 
model-modelnya kaya dia gitu 

43. Menang-menang 

kuwi tuh kaya 

gimana? 

Ya modelnya kaya dia megang 

kendali gituloh. Kan di kelas 

kuliah kan pernah ada yang koyo 
ngono kuwi ceritane. Terus aku 

cerita sama O, aku rak seneng 

model-model kaya ngono. Mbiyen 
aku juga pernah kerjadian kaya 

gitu. Dan aku menceritakan 

kejadian bullying itu ke O.  

Aku ketoe jek kelingan deh nek 
aku misale aku pingin 

membuktikan bahwa aku ki orak 

sekecil itu tu loh. Mungkin sih. 
Kuwi sing aku jek kelingan aku 

cerita mbe O. pas jek awal awal 

aku deket mbek O.  
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44. Berarti ada ya 
dampaknya sampe 

sekarang? 

Iya kayanya   

45. Selain itu? Selain 
yang kamu 

bicarakan tadi, ada 

lagi? Atau cuman 

itu menurutmu? 

Opo ya. Ketoe iku tok sing ta 
sadari ya.  

Iki kayanya sadarnya ntes iki.  

  

46. Sekarang aku mau 

nanya tentang 

kehidupan sosialmu 
ya.  

Kalau boleh tahu 

gimana sihh 

hubungan kamu 
dengan keluarga? 

Orak cedak. Menurutku. Karena 

mboh ya aku ki kadang yo 

bingung, definisi cedak mbe 
keluarga ki piye. Karena, mboh ya 

iki ki padanganku nek misalkan 

kamu benar-benar dekat dengan 

keluargamu ya kowe iso cerita 
apapun neng keluargamu. Kowe 

cerita mah aku ngene ngene. Aku 

rak pernah ik cerita mbek mak pak 
ku. Yo paling cuman sekedar biasa 

 Hubungan 

dengan 

keluarga 
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mah aku kerja, mah njalok duit 
bayar kuliah. Orak pernah sing 

sampe sedalam-dalamnya sampai 

aku punya masalah apa aku 
ceritain tuh ga pernah. Menurutku 

loh ya orak secedak, yo aku ga 

ngerti definisi cedak dengan 

keluarga sih.  

47. Keluarga yang di 

rumah itu, boleh 

dijelasin ada siapa 
aja? 

Makku, pakku, adekku, mbak putri 

sama mbah kakung.  

  

48. Mbah dari mama? Iya mbah dari mamah. 

Mak dari mak, matane. 

  

49. Sama papah juga 
gitu? Ga deket? 

Kabeh.   

50. Semua? Heem.    

51. Adek? Sama mbah 

juga? 

Heem.   

52. Kalo cerita-cerita, 

misalkan kamu ada 

masalah nih. 
Misalkan masalah 

pribadi gitu. 

Like what?   

53. Like, misalkan 

kamu ada masalah 
sama temen. Kamu 

prefer cerita sama 

orang tua atau 
gimana? Atau sama 

keluarga yang ada 

di rumah? 

Orak tau cerito. Ga pernah.   

54. Sama sekali? Sama sekali ga pernah cerita.    

55. Gak pernah cerita 

blas, masalah 

sekecil apapun? 

Ga pernah. Paling kaya mah aku 

kecelakaan, mah aku gini. Seng 

kaya ngono tok ya kuwi lucu yang 
perlu ta ceritain, kalo engga ya 

engga.  

 Hubungan 

dengan 

keluarga 

56. Gak sampai dalam 

banget berarti? 

Orak.    

57. Kalau kumpul 

keluarga gitu 

sering? Misalkan 

waktu ada acara 
besar kaya 

lebaranan ato 

sungkem-
sungkeman? Kalo 

misalkan ada ulang 

tahun, misalkan 

Heem suka   
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mamah ulang tahun 
gitu suka ngadain 

makan-makan 

bareng gitu? 

58. Itu sering, acara-

acara seperti itu?  

Yo kalau ada yang ulang tahun. 

Emang pasti diacarakan neng 

omah doa. 

  

59. Kalau ga ada yang 
ulang tahun? 

Pernah ga sih pergi 

bareng sekeluarga? 
Ga ada acara 

khusus tapi tiba-

tiba pengen pergi 

bareng? 

Orak, nek pergi bareng  
sekeluarga, keluarga kecil ya. Ya 

kadang sih. Kalau keluarga besar 

ada eyangku kan mobilnya ga 
cukup. Paling juga di rumah, kalau 

engga ya ada yang ga ikut. Ngono. 

Soalnya kan mobilnya muat wong 

5 tok. Sedangkan punyaku ada 6 
anggota keluarga. Gedi-gedi san. 

Rak cukuplah.  

 Hubungan 

dengan 

keluarga 

60. Oke, oke, oke. 

Lanjut ya. 
Tadi kan keluarga 

nih, sekarang 

hubunganmu sama 
temen-temen.  

Sama temen-temen 

SMAmu dulu aja, 
itu hubungannya 

gimana? 

Ya baik baik baik.   

61. Baik tuh gimana 

misalkan? 

Ya baik. Kalau perlu berhubungan 

ya berhubungan, kalau tidak perlu 
berhubungan ya udah gapapa. 

Saling memaklumi saja. 
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Hubungan 

dengan teman  

62. Sering ketemu tapi? Jarang. Huahahah jarang. Ya 

maksudnya ketemu kalau ya 
bener-bener ada momen ulang 

tahun gituloh dan akhir-akhir ini 

pun juga sudah jarang kaya 
misalkan ada yang ulang tahun kita 

kasih surprise, ya karena sudah ada 

yang bekerja da nada urusan 
sendiri-sendiri. Ya udah ya jarang 

ketemu. Ya paling kalau temen 

SMA yang masih sering ketemu 

dan main ya 1 tok ya itu emang 
karena dia juga suwung dan aku 

deket gituloh sama dia walopun ga 

sedeket kaya aku tahu 
permasalahan dia yang dalem 

banget. Intinya kan aku emang 

sering main sama dia. Yowes to 
mbe kuwi. Sisanya ya jarang dan 

 Hubungan 

dengan teman 
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ga begitu dekat. 
Kita kan kaya sibling tapi orak 

sibling.  

63. Lah berarti SMA 
punya sahabatkan 

ya? 

Oh ada ada.   

64. Itu sampai sekarang 

masih sering 
kontak-kontakan? 

Kontak-kontakannya kalau perlu 

aja sih. Kaya basa basi, ya ampun 
say gimana kabarnya. Ya anjeng. 

  

65. Tapi dia di 

semarang? 

Enggak. Di magelang udah kerja.    

66. Tapi kalau 
misalkan dia 

pulang ke semarang 

gitu, kamu sering 
ketemu? 

Orak. Because orak orak. Makane 
aku mikir yaudah kalau memang 

kamu tidak menyempatkan waktu 

ya gapapa aku juga ga maksain. 
Mungkin yang lebih berkesan 

adalahh teman-teman terbaru 

maksude ngono. Karena aku mbek 

ndeen ki wes suwi banget dan aku 
tidak pernah memaksakan ayo 

ketemu ayo ketemu sempatkan 

waktu. Ya aku cuman 
mengingatkan kalau mau main ke 

sini ya ayo dolan. Mosok misale 

meh ngejak dolan, aku sek ya 

ngonolohh. Ya maksude kamu 
sudah jarang pulang kamu juga 

tahu misalkan nek kowe pengen 

ketemu yaudah tinggal ngomong, 
ya mungkin waktunya pulang pas 

weekend kan emang nganggo 

keluarga dan sama temen-temen 
kuliahnya mungkin kan aku juga 

ga paham. Mungkin lebih dekat 

dan lebih seru teman-teman 

kuliahnnya. Kan wes lali lah mbe 
aku.  
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67. Tapi kalau 

misalkan nih kamu 
ada masalah gitu, 

masih cerita sama 

dia?  

Ya kalau aku ketemu doang aku 

cerita.  

  

68. Kalau engga? Orak.    

69. Line-line an atau 

BBMan gitu? 

Jarang. Ya kalo butuh aja paling. 

Ya cuman nanya basa-basi aja. 

Gimana kabarnya say, skripsinya 
gimana say.  

  

70. Sekedar basa-basi 

aja ya? 

Heem. Terus aku mikir, iki sibling 

macam apa bangsat. Yo rakpopo 

sih intine memaklumi wae. Kita 
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pernah temenan sebegitu lama 
ngono wae.  
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71. Terus kalau waktu 

SMA selain temen-

temen di SMAmu 

sendiri, kamu ada 
temen-temen diluar 

SMAmu lagi yang 

pernah dekat apa 
gimana? 

Koncoku les SMP hahaha.  

SMP coy 

  

72. Terus gimana 

hubungamu sama 

mereka? 

Kalau mereka secara ga sadar, yo 

mboh sih, kalau pengen kumpul ya 

direncanakan kalau engga ya 
engga. Tapi mereka tetep tahu 

gituloh. Kaya kita pernah temenan, 

kita tidak menganggap pertemanan 
kita tuh cedak banget tapi aku 

merasa bahwa kok kita jadi dekat 

banget. Kaya ternyata secara tidak 

sengaja kita tuh udah berteman 
selama 8 atau 9 tahun. Dan wow 

kita perteman yang indah sekali 

ya.  
Karena kaya quote quote mbledos 

mengatakan nek kamu 

pertemanannya langgeng tu nek 
wes lebih dari 7 tahun. Ya sama 

mereka-mereka  udah 8 atau 9 

tahun. Walopun kalau main pun ya 

gak pernah bareng-bareng. Kaya 
misalnya apa ya aku dolane mbe 

iki tok, iki tok.  

 Hubungan 

dengan teman 

73. Tapi berarti lebih 
dekat dengan teman 

waktu les SMP 

daripada SMA? 

Mungkin kalau akhir-akhir ini iya 
kali. Akhir-akhir ini. Karena kan 

waktu puasa kemarin ada momen 

ketemu, ngobrol. Tapi kalau 

misalkan sama mereka yawes 
emang kita dari berbeda kampus 

yawes ketemune kaya bener-bener 

eh piye kabarmu ngobrol naglur 
ngidul ngobrol sampe suwi banget. 

Nek karo temen-temen SMA aku 

ga sukanya tuh kalo main tuh, ini 

aku sadar kalo ini tu kita bermain  
ketemu hanya untuk basa basi 

gituloh bukan karena memang 

ingin ketemu. Yawes to main 
dolanan hp. Aku paham ini kamu 

boleh mainan hp tapi tau 

 Hubungan 

dengan teman 
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frekuensinya gitu. Wong dewe rak 
ono seng pembahasan seng rodok 

koyo dalem. Kaya cuman enak ya 

makanannya ya terus dolanan hp 
meneh.  

74. Formalitas ketemu 

aja? 

Heeh, jadi kaya wasoe ki ki 

macam apa. Sedangkan kalo aku 

maen yawes aku main aja gak 
pernah sing jenenge pegang hp 

gitu loh. Hpku akan aku masukan 

ke dalam tas ato aku tinggal aja. 
Dan ketika aku kaya gitu temen-

temenku yang lain dolanan hp 

terus aku ngowoh toya. Aku 

cuman meneng tok. Yawes koyo 
meh basa basi.  

Mboh aku ki rasanya dulu itu aku 

ceria banget. Orang-orang senang 
padaku. Kaya sekarang orak ik. 

Aku jadi orang yang kaku ik. 

Ngono. Jadi kaya mau mulai 
pembicaraan dengan teman-teman 

SMA ki kaya opo sih ek, kowe ki 

mbiyen ki sing funny banget jadi 

kaya kaku banget. Yawes to aku 
mencoba mending aku diem pura-

pura goblok aja. Soalnya mbiyen 

pas aku sma memang goblok. 
Bener-bener funny yang goblok. 

Dan digataki koyo piye pun ki 

hahahaha tok. Tapi pas setelah 
masuk kuliah apa apa aku 

pertimbangkan apa apa iki rak iso 

ngene ya cuk. Mungkin temen-

temenku SMA menjadi wagu opo 
sih kok serius banget.  

Soalnya bener-bener mbiyen pas 

SMA ki funny banget yo. Yawes 
temen-temenku suka temenan 

sama aku ya karena aku goblok. 

Ya makanya temen-temenku 

seneng. Dan sekarang aku menjadi 
orang yang serius banget opo kaku 

gitu.  
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75. Terus ehh temen-
temen selain itu 

yang sekarang, 

temen-temen 

kuliah? 

Heh temen-temen kuliah? Rak ta 
anggep ah hahahaha 

  

76. Hubunganmu sama Baik baik sajaa   
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temen-temen kuliah 
gimana sekarang? 

77. Baik-baik saja tuh 

gimana? 

Ya baik-baik ajaa. Kaya mencoba 

yaudah in aja gituloh. Males mikir 
sing akeh-akeh. Mikir urip wae 

susah, mikirke sing liyo. Yo piye 

ya. Karo temen-temen kuliah yo 

apik-apik waelah. 

  

78. Apik-apik wae lah? Lah nya kuwi lo. Bagus-bagus aja 

tidak aneh-aneh.  

  

79. Ada perubahan 

hubungan gak dari 
awal kuliah sampe 

sekarang dengan 

teman-temanmu? 

Teman-teman dekatku ini awalnya 

ga kenal. Wong dulu aku dekatnya 
dengan orang lain, H. tiba-tiba 

sama si M. bar dari M aku cedak 

mbe sopo meneh ya. Lali aku. Mbe 
kowe po? Orak ya, kowe terakhir 

ya. Awalnya H, M dan T. terus O, 

terus baru sama S dan A. baru 

kamu S. kan ada geng lagi 

  

80. Mungkin bisa 

diceritain gengnya? 

Aku ga mudeng. Tiba-tiba 

membuat sebuah grup. Aku yo lali 

ceritane piye. Awalnya aku cuman 
dolan mbe H, terus tiba-tiba aku 

mengepakkan sayapku lebih lebar 

dan si H benci padaku.  

  

81. Karena apa? Karena dia merasa kaya kamu kok 
pengkhianat sih. Sing mbiyen opo-

opo wong loro, tiba-tiba aku cedak 

mbek M karo T. terus dia merasa 
ditinggalkan dia membenci padaku 

dan dia membuat gengnya sendiri. 

Terus aku mbe M, T, dan Sf. 

Kemana kemana sih. Yang deket 
tu sama oraang 7 tadi. Mboh ya 

aku merasa cedake ki wagu. Lah 

piye ya aku ki pengen konconan 
mbe kabeh wong. Cuman mungkin 

ada kelompok kecil ya sudah. Orak 

yang merasa cedak banget ik, kaya 
sibling banget. Itu pencitraan. 

Jenenge ya pertemanan ya ada 

konflik dan lainnya cuman yawes. 

Mboh saiki jadi semua ta biarin aja 
wes rak peduli wes an.  
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82. Berarti sekarang itu 

sama 7 itu udah ga 
terlalu deket nih, 

terus sekarang 

akhir-akhir ini ada 

yang deket banget 

Yo paling M, S. wes kuwi sih. 

Mboh semenjak, aku bingung 
cerita, semenjak kerjo kan ya wes 

jarang kumpul meh cerita mbe 

sopo ya seonone mbe sopo. 

Misalkan yang aku pas ketemu, 
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gak sama kamu 
sebagai teman 

cerita? 

terus lagi ada masalah ya aku 
ceritain. Terus aku merasa dekat.  

Strategi 

mengatasi 

dampak 

bullying 

83. Berarti sering cerita 

tentang masalahmu 

dengan 2 orang itu 

Kaya semua orang aku ceritain sih. 

Kalau aku sudah tidak tahan, aku 

tiba-tiba cerita dewe.  

D6  

84. Sama setiap orang 

yang kamu temuin 

gitu? 

Sing menurutku ini bisa aku 

ceritain dan dia sudah tahu 

masalahku yang sebelumnya. Kaya 
Sf ya aku ceritain tentang 

pekerjaanku yang meledak. Sama 

H, sama M, sama S. wes kuwi, 

kuwi tok paling. Koncoku SMP, 
teman les SMP. Karena aku dolan 

omahe sih. Itu juga karena aku 

merasa aku mudah nyaman sekali 
di rumah orang dan orang. Jadi 

kalo misalkan aku wes ngeroso 

klop yawes ta ceritani. Terus aku 
cerita. Kaya pertama ki ngasih 

sumbu dulu. 

  

85. Ngasih sumbu tu 

gimana ceritanya? 

Ya kaya nanya-nanya awalnya. 

Terus lama lama aku curhat dewe. 
Aku butuh saran.  

  

86. Oke kita lanjut ya. 

Dampak-

dampaknya yang 
kamu hadapi tadi 

itu, kalau boleh tau 

cara 
menghadapinya 

seperti apa? 

Jadi gini, diulangi aja ya. Jadi 

dibagi tahap kehidupanku ya. 

Yang kelas 2 itu puncaknya, kan 
dibagi ketika aku berteman dan 

ketika aku tidak berteman dengan 

mereka. Ketika aku berteman ya 
dampaknya nilaiku merosot, aku 

jadi anak nakal. Intinya lebih 

sedikit negatif. Terus kalau pas 
aku sudah tidak berteman dengan 

mereka, yawes nilaiku menjadi 

lebih baik, dan aku menjadi 

manusia yang lebih sopan dan 
enggak sejahat dulu gitu loh. 

Maksudnya dulu ketika berteman 

dengan mereka tu bukan jahat 
maksudnya kaya lebih enggak 

peduli dengan orang-orang terus 

ketika ada orang-orang yang 

menurutku aneh yawes akan 
mengbully, bukan ngebully sih 

kayak ngerasani gituloh kaya 

membicarakan orang-orang diluar 
kita, pertemanan kita gitu loh. 

Kaya misalkan contohe „hi tekke 
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betukanne to guateli‟. Entah itu 
mungkin termasuk kategori bully 

kali ya jadi kaya ketika berteman 

dengan mereka aku keno bully ya 
aku ngebully orang lain sing 

dibawahku lebih lemah. Nah 

ketika sudah tidak berteman 

dengan mereka, yasudah ya aku 
yaaa mendekati orang-orang seng 

yang mungkin mereka 

menganggapnya „tekke cupu‟, 
„tekke opo namanya kutu buku 

banget‟, „ tekke ndeso, kampungan 

bentukanne‟. Soale ene lah ya di 
namanya di sekolah ada di kelas 

yang bentukannya tu ya cupu 

banget, bentukane wes ga 

bangetlah dibanding kaya, soale 
perkumpulan yang dulu wah iki 

cah-cah gaul cuy anak-anak gaul 

kayak siapa sih yang ga kenal kita 
gitu loh siapa sih yang ga kenal 

orang-orang ini. Sing orang-orang 

kalo melihat tekke cah cah kuwi o, 
kaya di kantin yawes paling 

menang-menang sendiri. Kaya 

kumpulan cah-cah iki ki kumpulan 

cah sangar lah. Nah nek melihat 
orang-orang diluar yang lebih 

dibawah, iki kan kaya tekke cah 

ndeso o kampungan cupu, intine 
kaya anak-anak sing cupulah ya 

dirasani bentukane to guateli o 

tekke kok bajune koyok ngono 

banget. Terus ketika udah  tidak 
berteman dengan mereka, apa 

namanya, yawes aku dekat dengan 

orang-orang yang itungane ya dia 
kutu buku dia pintar. Orang-orang 

yang kaya gitu kan anti dengan 

orang-orang pintar. Mungkin 
mereka tidak butuh pintar kali ya 

sing penting aku sekolah wae, 

sosialisasiku keren. Iki orang-

orang sing pintar, sing diam, sing 
yowes pelajaran banget, aku 

mencoba ngobrol dengan mereka, 

guyon guyon dengan mereka. 
Yowes setelah aku tidak berteman 

dengan anak-anak yang wah itu 
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anak-anak yang gaul, yo aku 
cuman berdua dengan ER kalau 

enggak sama mereka. Yo kumpul, 

tapi ga sebegitu dekat kaya dulu. 
Yaudah mereka kumpul di depan 

kelas, ya aku cuman agak cari 

jarak supaya tidak dekat atau 

engga ya cuman ngobrol-ngobrol 
di kelas sama yang lain sama 

teman-teman yang cupu atau yang 

lain. Mungkin ini sing titik 
baliknya kelas 2 bisa naik. 
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87. Itu di kelas 2 terjadi 

dua-duanya itu ? 

Heem. 

Jadi kaya semester pertama 
kemarin aku bener-bener melihat 

rapotku ki nilaine ki 76 75 7 blas 

ga ada 80.  

  

88. Mepet gitu ya? Kkm kan 75. Kaya pas setelah titik 

baliknya semester 2 aku rangking 

1 cuy. Kaya nilaiku tu diatas 80, 

90. Kelas 3 semakin baik. Banyak 
90nya 80. Kelas, semester 2 kan 

ujian kelas 3. Yawes nilainya kan 

80 90an gitu. Kayak stuck di situ 
gituloh. Soalnya ta bandingin 

banget antara kamu semester 1 dan 

semester 2. Nilaine ki mungkin 

kalau semerter 2 di kelas 2 tuh 
mungkin 70 masih ada cuman satu 

atau dua mata pelajaran. Pas 

semester 1 ki benar-benar yawes ki 
70 kabeh ki loh. 70 mepet, mepet 

banget kkm dibawah. Yo mepet 

banget kkm. 75 kkmnya 76. Ga 
pernah dapet 80 ki ga pernah ada. 

77, 78. Wes kalau pas semester 2 

yaudah naik benar-benar naik yo 

kuwi. Iki dibagi 2, 2 kehidupan 
yang berbeda pas kelas 2. 
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89. Terus pas ketika 
kamu yang 

semester 2 itu kan 

tidak terlalu dekat 
dengan mereka, itu 

tuh kamu masih 

mengalami hal-hal 

yang dibully itu gak 
sih sama anak-anak 

itu? 

Masih sih. Kaya „tekke saiki nganu 
o‟ opo jenenge. Intine aku jadi 

rajin dan blabla, jadi koyok  

  

90. Jadi semacam 
orang pintar gitu 

ya? 

Heeh. Terus kaya ih tekke. Karena 
waktu itu pembagian rapot tengah 

semester UAS kalau gak salah. 

Aku dapet rangking 1. Kaya terus 

wali kelasku bilang „ini tuh temen-
temen bisa, kaya temen-temen 

yang belum bagus tuh bisa liat deh 

eksi, temen-temen apa ga liat eksi 
tuh dulu gimana. Terus eksi belajar 

mau berusaha sampai sekarang 

jadi yang terbaik‟. Dan kayanya 
mereka jadi melihat aku tuh kaya 

„tekke brengsek kowe, tekke kowe 

gateli o sekarang dadi koyok 

ngono‟. Terus yowes setelah itu 
mereka jadi mengucilkan aku deh. 

Karena aku jadi malas dengan 

mereka terus mereka ada 
perkumpulan sendiri dengan teman 

di kelasku yang sebenernya tuh 

kaya kasta pertemananya tuh lebih 
hedon gituloh. Kasta 

pertemananya tuh lebih mewah 

daripada teman-temanku yang 

kemarin, maksudnya teman-
temanku yang aku pernah deket 

gituloh. Ono kasta-kastane yonan. 

Ini kasta yang mereka hedon, 
mereka sedikit lebih kaya daripada 

kasta yang ini. Kasta yang aku 

pernah temenan itu, kaya ya 

mereka gaul aja gituloh, kaya 
secara finansial biasa aja. Mungkin 

menengah ke atas sedikit ya. Yang 

ini yaudah pertemananya sudah 
melebihi dewasa kaya sudah main 

main ke club. Yawes dolanane 

neng kafe kafe. Kaya yang ini tuh ( 
yang pernah menjadi kumpulan 

pertemanan) ki gaul, banyak yang 
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kenal sama mereka tapi masih 
yang standart ajalah. Ya karena 

pertemananmu banyak dan rame 

dan semua iri melihat itu. Kalau 
yang ini (memperagakan 

perkumpulan lain) kastanya lebih 

tinggi. Dan mereka mulai 

berteman, aku tersingkirkan. 
Yasudah mereka yawes mereka 

mainnya sama ini aja terus mereka 

mulai kelas 3 kan. Yawes mulai 
kelas 3 aku mendapatkan kelas 

yang kuwi kabeh ki pinter ngono 

loh cah-cahe. Orak ono sing dagel. 
Ada pun sing dagel ki, dagel kelas 

kelas teri ngono ki loh rak kelas 

kakap. Dan dagel anak-anak seng 

nakal pun nakal-nakal kelas teri 
tok. Enggak yang kamu nakal 

banget sing orang-orang terkenal 

ya enggak. Mereka dianggap kelas 
teri karena secara fisik mereka 

gateli, elek, ireng, kaya aneh gitu 

loh freak, bentukane freak, kaya ga 
seterkenal mereka ini yang 

kastanya tengah-tengah kuwi. Yo 

ngono kuwi yawes kaya kelasku 

kelas yang tentram. Yawes sih 
ngono tok ga ada yang sampai 

ngebully yo ngebully leweh kelase 

ngisore meneh ki loh. Yo ngono. 

91. Terus waktu kamu 

dikucilkan itu kamu 

merasa terancam 

gak sih kaya ada 
perasaan perasaan 

kaya wah aku 

dikucilin. Atau ada 
perasaan negatif 

muncul dari kamu 

gitu? 

Awalnya tuh aku mikirnya gitu. 

Kayak ya itu „tekke sing aku 

menganggap kamu teman, kamu 

mulai dekat sama yang kasta atas 
kuwi terus kowe kaya tidak 

menganggapku gituloh, tidak 

menganggapku yang pas kelas 2 
pergi ke Bali itu, kamu pergi ke 

Bali pun kamu pergi ke Legian itu 

juga ga ngajak aku gituloh‟. 

Karena mungkin betukanku gateli 
kali ya, styleku juga ga bagus-

bagus amat kaya aku tuh sederhana 

banget. Orak pengen sing merk-
merk banget atau gimana yang 

ketika nyaman ya ta pake dan orak 

sekepikiran harus bermerk banget 
gituloh. Dan yawes mereka 

perginya sama kasta atas kuwi 
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karena mungkin lebih yang waw 
lebih mewah lebih kaya lebih wah 

kali ya. Yawes to aku rak dijak. 

Mulai kuwi sih aku kaya yang dia 
mulai perlahan-lahan 

meninggalkanku. Terus kaya tekke 

kowe ki rak ngilengi dewe dulu 

dolane piye dan blabla. Terus 
awalnya pernah kepikiran kaya 

gitu sih. Tapi aku balik lagi ke 

pikiran sing kamu ki di belakangku 
ki jahat banget gituloh. Jadi kaya 

yaudah aku inget banget 

omongannya temenku sing 
ngomong, kalau misalkan ada 

temenmu yang tidak bisa diajak 

maju udah tinggal aja, ngapain 

kowe nyeret-nyeret ndeen nek 
ndeen rak gelem ngapain kamu 

paksa, kalau kamu mau maju ya 

maju aja, kalau temenmu ada yang 
diajak maju dan mau yaudah 

diajaklah bareng gituloh. Dan aku 

menemukan itu sama temenku 
yang sahabatku yang temen atau 

sahabat kuwi sing aku dari kelas 1 

sampai kelas 3 selalu sebangku 

sama dia gituloh. Lah kuwi, dia 
yang mau ta ajak ayo maju kamu 

mau maju gak. Yawes maju ayo 

belajar aja focus sama sekolah aja. 
Dan nyatanya, aku ngajak dia 

untuk lebih maju ya memang ada 

imbasnya gituloh ada efeknya. Dia 

juga jadi nilainya juga unda undi 
sama aku gituloh. Aku atas dia 

bawah, dia atas atau aku bawah. 

Nahkuwi.  
Terus aku berpikiran bahwa 

mereka tuh gamau diajak maju. 

Mereka mau disitu-situ aja. 
Mereka mau jalan pelan aja 

yaudah. Terus aku tidak kepikiran 

untuk mengajak mereka maju. 

Yaudah kamu dengan urusanmu 
sendiri, yo terserah wae sih.  
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Strategi 

mengatasi 

dampak 

bullying 

 

 

92. Terus kan berarti 

salah satu caranya 
kamu untuk 

menghadapi, kalau 

Heem bener. Aku ingin 

meninggalkan itu (dampak-
dampaknya).  
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aku lihat ya dari 
jawabnmu tadi, 

salah satunya kamu 

menghadapi 
persoalan persoalan 

tadi dengan cara 

ayo maju buat 

akademismu 
sendiri gituloh. Dan 

itu adalah kalau 

menurutku aku 
gatau ini bener apa 

enggak, itu salah 

satu cara kamu 
untuk mengatasi 

dampak-dampakmu 

itu kan. Supaya aku 

tu gak kena 
dampak-dampak itu 

kamu maju, 

melakukan hal itu 
kan berarti? 

Bener kan itu? 

93. Dengan cara 

mengejar 
prestasimu? 

Intinya aku maju dan berubah 

menjadi lebih baik gitu.  

  

94. Waktu kamu 

ngalami hal 
tersebut, kamu 

pernah gak sih 

cerita sama orang? 

Cerita?    

95. Kaya misalkan 
nilai-nilaimu juga 

ikut turun karena 

berteman dengan 
mereka? 

Oh itu, enggak. Itu secara enggak 
sengaja aja sih. Kaya baru kusadari 

setelah itu semua kulewati. Kaya 

oh ternyata dulu aku meledak 
banget ya. Ternyata dulu aku gateli 

ngono ki. Ternyata dulu aku ya 

hancur. Bukan hancur sih tapi 

buruk banget gituloh jelek.  

 Sadar terkana 

bullying 

96. Berarti kamu gak 

nyari bantuan 

teman-teman sama 
sekali? 

Enggak    

97. Keluarga juga 

enggak sama 

sekali? 

Enggak    

98. Nah terus nih 

misalkan, saat ini 

kalau ada masalah. 

Masalah berat 

Paling cerita sama temen. Kaya 

aku punya ini mbledos banget 

bajingan ngono hahaha  

D6  
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misalkan di 
kerjaanmu. Cara 

kamu 

menyelesaikan 
masalah itu 

gimana? Salah satu 

contohnya gitu? 

99. Bisa diceritakan 
misalkan apa gitu? 

Misalkan contoh pekerjaan yaa. 
Misalkan aku ada pekerjaan aku 

ada kesulitan, aku sudah mulai 

meledak aku sudah mulai lelah. 
Aku cerita sama temenku. Cerita 

sama siapa aja sih yang bisa aku 

ceritain dan paham maksudku ya ta 

ceritani.  

 
 

D6 

 

 

Strategi 

coping 

10

0 

Itu meringankan 

bebanmu sedikit 

atau? 

Kayanya bisa sih meringankan. 

Karena yang aku rasakan kan aku 

tertekan sendiri terus ta lepaskan 
semuanya release. Ya bisa kaya 

setelah itu aku bisa berpikir jernih 

aku harus seperti apa. Ya cuman 

meluapkan emosi aja gituloh. Kaya 
aku ngene ngene ki gateli yo, kaya 

sambat tok ngonoloh. Kaya 

sambatku tersalurkan, yawes kaya 
aku nanti bisa menemukan oh aku 

harusnya seperti ini dewe. 

 

D9 
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Strategi 

coping 

 

 

 

 

 

Strategi 

coping 

 

10

1 

Kalau temenmu 

ngasih saran juga 

gitu misalkan? 

Yo ngasih saran yo 

dipertimbangkan kaya oh iya betul 

juga. Kaya oh ya betul juga ini 
sarannya kamu harus seperti ini 

seperti ini. Yo dipikirkan heeh 

bener bener. Tapi kaya yang 
melakukan tindakannya yo ta 

pikirkan lagi.  

  

10

2 

Menyesuaikan 

dengan dirimu 
juga? 

Heeh.   

10

3 

Ada faktor-faktor 

yang 
mempengaruhi 

kamu untuk 

mengatasi dampak-

dampakmu itu? 
Seperti yang 

menghambat atau 

mendukung 
malahan? 

Kalau menghambat atau 

mendukung yo, ada.  

  

10 Bisa diceritain Menghambat tuh kaya yah aku gak  Faktor-faktor 
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4 menghambatnya itu 
apa? 

Mendukungnya tuh 

apa? 

bisa temenan sama mereka lagi. 
Kayak yowes to kastaku mudun.  

coping 

10

5 

Berarti itu dari 

dalam dirimu 

sendiri ya? 

Kasta, ya mungkin internalku. 

Kastaku mudun dan ya ga aku ga 

sepenuhnya jauh dari mereka sih. 

Dan aku juga ga sedekat mereka, 
jadi kaya ngobrol-ngobrol dengan 

ngobrol dengan kasta yang lebih 

rendah. Kasta yang lebih positif 
maksudku. 

Yah kadang aku kaya merasa 

ditinggalkan sama mereka. Itu 

menghambat. 
Terus yang mendukung ki. Yawes 

aku cuman iling sama kata-kata 

temenku aja. Kaya yang 
menguatkan ki omongan temenku 

aja. Yang kamu tuh „kamu tu 

bodoh apa gimana sih, digituin kok 
ya diem aja‟. Ya kaya aku gamau 

harga diriku diinjak-injak. Kaya 

aku udah gak pernah ga punya 

harga diri. Kaya ya itu sing aku 
pikirin adalah kamu ki siapa 

kenapa orang-orang takut padamu. 

Terus aku miki yaudalah aku 
gamau kaya gitu. Terus aku 

pengen menjadi lebih baik aja. Yo 

konco-koncoku mendukung, kaya 
temenku ada yang mau diajak 

maju. Dan setelah aku tahu 

dampaknya aku menjadi lebih baik 

ya, apa ya aku menjadi lebih 
dihargai dan orang-orang jadi kaya 

apa apa tanya aku, misalkan ek ini 

gimana, brainstorming bareng 
kaya membahas pelajaran ki 

menjadi lebih enak. Aku jadi lebih 

sering kaya besok pelajarannya 

apa aku belajar dulu, aku udah 
ngerjain soal-soalnya dulu. Itu 

membuatku lebih mudah untuk 

belajar di sekolah gituloh. Dan 
guru-guruku pun apa namanya 

nanggepinnya lebih bagus, kaya „ 

ini lohh kaya eksi ini loh bagus‟. 
Terus kaya mereka apa apa tanya 

sama aku. Dan aku lebih berfungsi 
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lebih baik gitu loh, ketika aku di 
pertemanan ini. Karena 

perbandingannya tuh jelas banget 

gituloh. Dari guru yang sama yang 
awalnya aku ngebantah dia. Terus 

ketika aku menjadi lebih baik, 

gurunya juga ya eksi ya eksi ya 

eksi. Terus aku juga jadi lebih 
deket sama guru-guru juga. Kaya 

guru-guru kamu kok kaya gini, 

kamu lucu ya. Kayak lebih funny, 
tapi funnynya tuh positif bukan 

negatif. Dan mungkin orang-orang 

yang dulu ngebully aku jadi kaya 
tekke, karena kayanya mereka anti 

banget dengan orang-orang yang 

pintar kaya orang-orang yang 

menganggapnya cupu. Terus aku 
kayak lebih bangga aja. Terus aku 

mikir aku rak konconan mbe 

kowe-kowe ya rakpopo, 
pertemananku lebih luas gituloh. 

Aku bisa kenal sama yang ini, aku 

bisa kenal sama yang itu. Aku bisa 
kenal sama orang-orang yang 

aslinya mereka juga lucu dalam 

dunianya mereka sendiri. Aku ga 

berpikir bahwa namaku harus 
terkenal. Aku juga jadi temenan 

sama adek kelas, dolan dolan sama 

adek kelas. Yowes jadi lebih kenal 
sama banyak orang. Lingkunganku 

ga cuman itu itu aja.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
P8 

10

6 

Oke oke. Mungkin 

itu dulu aja ya 
wawancaranya. 

Terimakasih E 

Iya sama-sama.   
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Tabel. Intensitas Tema Subjek 1 (belum disortir) 

No  Coping Koding Muncul Intensitas 

1 Penghindaran D3 12x +++ 

2 Afiliasi  D6 8x +++ 

3 Identifikasi P2 6x ++ 

4 Pengalihan  P3 4x ++ 

5 Reaksi Formasi P6 4x + 

6 Rasionalisasi P8 4x + 

7 Humor P12 3x + 

8 Toleransi  P13 4x ++ 

Keterangan  

+  : Intensitas Rendah 

++  : Intensitas Sedang 

+++  : Intensitas Tinggi  
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Tabel. Verbatim Triangulasi Subjek 1 

Identitas Subjek Triangulasi 

Nama (inisial) A 

Subjek EI 

Usia 22 Tahun 

Hubungan dengan 

subjek 

Lebih dari teman dekat 

Lamanya mengenal 

subjek 

6 tahun. Dari SMA kelas 2. 

Usia subjek 

mengalami bullying 

15-16 tahun 

 

No. Pertanyaan Jawaban Koding  Catatan  
1. Kan gini, kamu 

udah temenan sama 

EI udah 6 tahun nih, 

ya berhubungan 
sama EI udah lebih 

dari 5 tahun 

itungannya udah 

lama banget. Aku 
boleh ga tanya, 

kepribadiannya EI 

itu gimana sih 
sebenernya? 

Ga jelas.   

2. Ga jelasnya tuh 

gimana ya? Boleh 

dijelasin? 

Hm gimana ya, suka berubah.  Kepribadian EI 

3. Berubah apanya? Ga, karena sedikit misalkan 

sandalnya kebalik atau apa 

terus suka berubah. 

 Kepribadian EI 

4. Berubah apanya? Hm tempramennya mungkin 
ya. Lebih, opo yo jenenge.  

  

5. Sering berubah-

ubah gitu? 

Nah iya, pokoknya ga jelas 

lah.  

  

6. Selain itu, selain 

tempramennya? 

Terus apa lagi ya   

7. Sifat yang khas 

banget di EI tuh 
yang kamu tahu 

gimana? 

Teledor. Sembarangan, kalau 

jalan ga liat-liat, kalau duduk 
ga liat-liat.  

 Kepribadian EI 

8. Terus? Opo yo.    

9. Yang baik-baiknya 
mungkin? 

Sedikit, jadi lupa.  
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10. Haha apalagi? Apalagi apanya?   

11. Ya itu, sifat-sifat 

yang khas di EI itu 

apa. Kamu kan 
udah kenal lama nih 

sama dia, secara 

udah 5 tahun lebih. 

Perkasa. Ga gampang capek. 

Ga gampang lemah. Tapi tu 

itu disembunyikan aslinya 
aku tahu.  

P6 Kepribadian EI 

12. Apanya yang 
disembunyikan? 

Hm didalam, wasem 
ngomonge opo yaa.  

Dia tu kalau keliatannya di 

luar keliatannya tu lebih ga 
cape. Bisalah apa 

maksudnya, dia sangguplah 

ginilah. Tapi tuh kan 

mungkin ya dia berusaha 
semaksimal mungkin untuk 

kegiatannya atau apa.  

 Kepribadian EI 

13. Okey. Kalau 

sepengetahuanmu 
nih, hubungannya 

EI sama 

keluarganya tuh 
gimana?  

Sepengetahuanku kalau, 

mungkin hanya sedikit tahu 
ya. Ya, mungkin. 

  

14. Dari ceritanya EI 

kalau dia suka cerita 

tentang keluarganya 
gitu? 

Hm, dibilang dekat ya 

mungkin agak enggak. 

Dibilang enggak dekat ya 
juga enggak. Soalnya kan 

setauku mungkin karena dia 

waktunya di rumah dan di 
luar lebih banyak di luar sih. 

Ya mungkin kurang dekat.  

 Hubungan 

dengan 

keluarga 

15. Kalau sama teman-

temannya? 

Nah, karena waktunya di luar 

rumah lebih banyak jadi lebih 
dekat sama temennya.  

D6 Hubungan 

dengan teman-
teman 

16. Kalau teman-

temannya SMA? 

Lupa aku.    

17. Tapi kalau dia cerita 
gitu nyeritain 

temen-temennya, 

dia lagi dekat sama 
siapa? 

Lagi dekat sama, ya sama 
teman-temannya kuliah, 

termasuk MR, kamu.  

D6 Hubungan 
dengan teman-

teman 

18. Hubungannya jadi 

baik-baik aja ya 

sama temen-
temennya dia? 

Hm, kurang tahu juga 

soalnya dia cuman nyeritain 

apa yang dialami sama 
temennya bukan 

hubungannya dia sama 

temennya.  

  

19. Nah tadi kan aku 

sempet nanya sama 

kamu. EI kan dulu 

Oh, mungkin yang teman-

temannya itu. Mereka tuh 

kayanya orangnya banyak 
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pernah mengalami 
tindakan-tindakan 

yang bullying itu 

kan. Mungkin kamu 
juga gatau jelas 

tentang tindakan 

bullying itu. Kamu 

pernah denger 
ceritanya EI tentang 

dia SMA ga sih? 

Yang bagian kamu 
sempet ngomong 

sama EI, yang bikin 

EI berubah? 

yang seenaknya sendiri. 
Terus gatau batasan kalau 

menurutku. 

20. Gatau batasan tu 
misalkan? 

Hm, misalnya sama teman-
temannya yang cowok. Aku 

tuh cowok, tapi aku merasa 

kalau misalkan sama cewek 
yang cuman temen aja tuh ga 

sampe menyentuh-nyentuh 

atau berkata yang tidak 
semestinya. Misalkan 

ngoneke kasar.  

 Perilaku 
bullying 

dialami EI 

21. Dan itu tuh 

menurutmu 
berdampak ga sih 

sama E sendiri, 

berteman dengan 
mereka? 

Mungkin berdampak sih. 

Tapi juga tergantung EI nya 
nanggepinnya gimana. Kalau 

menurutku sih berdampak. 

 Dampak 

bullying 

22. Kalau 

berdampaknya tuh 

gimana? Menurut 
sudut pandangmu 

aja 

Mungkin dia menjadi merasa 

terbiasa mungkin juga jadi 

ikut-ikut seenaknya sendiri.  

P2 Dampak 

bullying 

23. Selain itu? Seenaknya sendiri, kurang 

tahu mana batasan harus 
berhenti dan mana yang 

harus diterusin gitu.  

P2  

24. Terus kan juga aku 
denger dari E, kalau 

misalkan kamu itu 

adalah salah satu 

orang yang 
membuat dia 

berubah. Berubah 

menjadi yang lebih 
baik gitu. Boleh 

dijelasin ga apa sih 

yang kamu kasih ke 
dia waktu itu? 

Kalau nasihat sih mungkin 
waktu kita ada konflik, aku 

baru keluar nasihat. Kalau 

yang biasa tuh ga pernah, 

cuman mungkin lebih baik 
aku jadi yang lebih baik dulu, 

biar dia ikut-ikut atau biar dia 

sadar sendiri. Terus ya 
mungkin kaya timbal balik. 

Kaya aku ngasih liat dia yang 

baik, siapa tahu dia juga ikut-
ikut jadi baik. Misalkan kalau 

D6 Strategi 
mengatasi 

dampak 

bullying 
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Nasihat apa yang 
dikasih ke EI waktu 

itu sehingga dia bisa 

berubah. Boleh 
diceritain ga 

gimana? 

dia ga pulang malam-malam 
terus aku juga ya ga pulang 

malem-malem.  

24. Kaya memberikan 

contoh dia? 

Ya seperti itu.   

25. Dulu tuh kamu tuh 

udah pacaran sama 

EI? 

Udah.   

26 Nah dulu, berarti 
kamu menyaksikan 

kehidupan EI nih 

dari dia bubruk 
sampai dia akhirnya 

menjadi yang lebih 

baik. Kamu bisa 

gak sih nyeritain  
langkahnya dia 

menjadi lebih baik 

tuh dia melakukan 
apa aja sih?  

Mungkin dia lebih banyak di 
rumah. Lebih banyak 

istirahat. Lebih menghindari 

teman-teman yang kurang 
baik.  

 
 

D3 

Strategi 
mengatasi 

dampak 

bullying 

27. Nah, kembali lagi 

ke tadi ya. EI kan 

sudah mengalami 
perubahan nih. 

Perubahan yang 

lebih baik lagi. 
Kalau kamu lihat 

lagi perubahannya 

dia tuh apa aja sih? 

Hm, mungkin ke 

pelampiasan. Kalau dia 

mengalami suatu problem. 
Kalau misalkan dia kecewa, 

dia tuh melampiaskannya tuh 

ga terlalu separah dulu sih. 
Terus mungkin jadi lebih 

gampang dikasih tahu dan 

dengerin orang.  

 Dampak dari 

pemakaian 

strategi coping 

28. Kalau 
akademisnya? 

Hm, aku tahunya seketika 
sudah agak pandai. Terus 

karena udah sering di rumah 

mungkin sering belajar sering 
bikin-bikin tugas. Jadi lebih 

naik lagi.  

 
P3 

 
Strategi 

mengatasi 

dampak 
bullying 

29. Itu aja? Iya.   

30. Okey, terimakasih 
ya. 

Iya, sama-sama.    
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Tabel. Observasi Subjek 1 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (Inisial) E 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia (saat ini) 21 tahun 

Usia mengalami 

bullying 

15 – 16 tahun 

Jenis bullying Fisik 

Observer Peneliti (Saras) 

 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek Wawancara pertama : subjek terlihat sapih namu 

santai. Hal ini dikarenakan wawancara 

berlangsung di rumah peneliti. 

Wawancara kedua : subjek menggunakan pakaian 

santai yang biasa dipakai tidur. Hal ini 

dikarenakan peneliti mewawancarai subjek 

sesudah bangun tidur saat menginap di tempat 

salah satu teman subjek.  

Kondisi fisik subjek Subjek terlihat sehat sewaktu melakukan 

wawancara. Akan tetapi subjek sering terlihat 

lelah sehingga saya memperbolehkan subjek 

untuk istirahat dahulu sebelum melakukan 

wawancara. 

Cara subjek 

menjawab pertanyaan 

peneliti 

Deskripsi 

Cara berbicara subjek Subjek agak kurang jelas berbicara pada awal 

wawancara. Subjek sering berbicara kasar disela-

sela wawancara 

Cara menjawab subjek Subjek agak bingung dan berbelit-belit di awal 

saat menjawab pertanyaan peneliti. Tetapi seiring 

berjalannya waktu wawancara, subjek terlihat 

lebih leluasa dalam menjawab pertanyaan. Subjek 

sering memainkan celana dan memeragakan 

beberapa jawaban dengan gerakan tangan. 

Ekspresi wajah subjek Subjek terlihat sering tersenyum kecut ketika 

menjawab pertanyaan. Beberapa kali subjek 

terlihat  menerawang saat menjawab pertanyaan 
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dari peneliti. 

Kontak mata  Subjek jarang melakukan kontak mata dengan 

peneliti.  

Perilaku coping Deskripsi 

Tindakan langsung 

Subjek marah. Subjek terlihat agak marah saat ditanya dampak 

yang dirasakan saat ini. 

Subjek tidak mau 

membicarakan topik 

bullying dengan cara 

mengalihkan 

pembicaraan 

Subjek mau membicarakan topik bullying dengan 

jelas. Walaupun saat membicarakan peristiwa 

bullying yang dialami terlihat tidak senang. 

Subjek diam saja ketika 

ditanya mengenai 

peristiwa bullying yang 

dialami. 

Subjek selalu menjawab pertanyaan mengenai 

peristiwa bullying. 

Subjek banyak 

membahas temannya 

saat berbicara 

mengenai hidupnya. 

Saat dilakukan wawancara, subjek menjawab 

sering menelepon temannya untuk bercerita 

ketika ada masalah. 

Peredaan atau peringanan 

Subjek berdoa. Subjek terlihat jarang berdoa. 

Subjek mehela napas 

untuk menenangkan 

diri saat membicarakan 

peristiwa bullying 

Subjek sering menghela napas ketika 

membicarakan tentang peristiwa bullying yang 

dihadapi. 

Subjek ragu saat 

menjawab pertanyaan 

mengenai peristiwa 

bullying. 

Subjek tidak terlihat ragu saat menjawab 

pertanyaan. 

Subjek banyak 

tersenyum saat 

wawancara. 

Subjek beberapa kali tersenyum saat menjawab 

beberapa pertanyaan.  

Subjek membuat 

lelucon atau bercanda 

Beberapa kali subjek membuat lelucon-lelucon 

saat menceritakan pengalaman bullying yang 

dihadapi.  

Subjek datang ke 

tempat pertemuan 

wawancara membawa 

teman. 

Subjek tidak membawa teman saat melakukan 

wawancara. 
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Subjek merasa sedih 

saat menceritakan 

pengalaman bullying 

yang dialaminya dulu. 

Subjek tidak terlihat sedih saat menjawab 

pertanyaan mengenai peristiwa bullying. 
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F. SUBJEK 2 

Tabel. Verbatim Wawancara Subjek 2 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (inisial) VT 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia (saat ini) 22 tahun 

Usia 

mengalamibullying 

1 smp – 3 smp. 13-15 tahun 

Jenisbullying Fisik  

 

No Pertanyaan Jawaban  Koding  Catatan 

1 boleh perkenalkan 
namanya? 

VT   

2 Jenis kelaminnya? Perempuan    

3 Usianya anda saat ini? 22 tahun   

4 Kalau boleh tahu nih, 
waktu 

ngalaminbullying tuh 

pada usia berapa ya? 

Usia berapa.. 
Pokoknya kelas 1 smp 

sampe kelas 3. Berarti kira-

kira 13-15 tahun. 

 Usia 
mengalamibull

ying 

5 Boleh tahu ga sih 
waktu itu, latar 

belakang kamu 

mengalamibullying itu 
gimana sih ceritanya? 

Jadi tolong diceritakan 

pengalamanbullyingm

u dari awal mungkin. 
Kenapa kamu bisa 

dibully? 

Awalnya sebenernya ga 
dibully. Cuman gara-gara, 

jadi tuh di kelas ada kaya 

penguasanya gitu kan. Aku 
tuh mengucapkan kalimat 

yang menurut dia tu sengak 

dan menantang.  

 Alasan dibully 

6 Kalimatnya gimana? Jadi kan dia itu kan teriak di 
kelas gitu kan. Iki jam piro 

to? Ini jam berapa? Terus 

aku ngomong, delok jam to 

neng mburimu ono jam. Aku 
cuman kaya gitu. Dan 

menurut dia itu tu 

merupakan kalimat 
menantang dan sengak. Dan 

otomatis abis itu yaudah dia 

memulai permusuhan gitu.  

 Alasan dibully 

7 Memulai 
permusuhannya tuh 

seperti apa bisa 

Misal barang-barangku 
dikeluar-keluarin dari tas. 

Terus baju olahragaku bisa 
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dijelasin gak? dimana, dipohon atau 
dimana. Terus hm dia 

nyuruh temen-temenku 

untuk mengejauhin aku.  

8 Itu waktu kelas 1?  Iyap, kelas 1 aku inget 

banget. 

  

9 Karena sekelas itu ya? iya   

10 Terus ada ga sih 
tindakan-tindakan 

lainnya selain itu? 

Waktu kelas 1 itu? 

Yang paling aku inget itu 
cuman, tas-tasku itu isinya 

dikeluarin semua. Baju 

olahragaku bisa sampai ke 

pohon. Kebetulan di luar 
kelas itu kan ada balkon, hm 

apasih mbokmbokan itu 

apasih kaya ada temboknya 
gitulah. Di depan tembok itu 

ada pohonnya dan emang 

kalau ngelempar itu pasti 

kena pohonnya, dilempar 
gitu. Terus ya itu nyuruh 

temen-temenku buat 

ngejauhin aku kalau 
misalkan mereka gamau 

jauhin aku, mereka juga eh 

temenku si bos itu nanti 
bakal ngejauhin temen-

temenku juga 

 Peristiwabullyi
ng yang 

dialami 

11 Itu hanya karena 

waktu itu kamu pernah 
apa nyeletuk apa 

ngomong agak 

nyelekit ke dia yang 
jam itu? Cuman gara-

gara itu doang?  

(subjek menganggukan 

kepala) 

  

12 Itu kan tadi kamu 

ngomong dari kelas 1 
sampai kelas 3. Berarti 

pas kelas 2 nya kamu 

ngalamin juga? 

Kelas 2 nya. Kebetulan 

waktu itu aku udah punya 
pacar. Kelas 2 kan. Jadi 

maksudnya ga separah kelas 

1 sih. Soalnya ,at least, aku 
punya backingan gitu kan. 

Dan pacarku itu juga 

gerombolan terkenal 

ceritanya di sekolahku. Dia 
punya gerombolan. Cuman 

aku masih tetap dibully 

dalam arti bukan yang 
barang-barang lagi, cuman 

kayak semacam hm apa 

namanya aku harus beliin 
dia jajan dengan malaklah. 

D6 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Strategi 

mengatasi 
peristiwabullyi

ng 
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Aku disuruh beliin jajan 
setiap hari. Waktu itu kan 

masih jamannya Gerry 

chocolatos kan 
500rupiahkan. Aku harus 

beliin itu ke semua, ke 

gengnya dia. Gengnya itu 

ada total 3 atau 4 orang. Aku 
beliin itu masing-masing. 

Tapi itu tiap hari. Tiap hari 

pasti harus selalu dibeliin. 
Ya malak gitulah kalo ga, 

dia minta duit buat beli 

rokok beli minum. Bukan 
berupa barang-barang lagi. 

Itu cuman, kalau barang-

barang cuman kelas 1.  

 
 

 

 
 

 

 

D4 
 

 

13 Kamu pernah ada 
itikat buat minta maaf 

atau gimana gitu sih 

sama dia? 

Loh minta maafnya sih udah 
pernah. Cuman ya itu, aku 

minta maaf tapi „yawes ta 

maafin tapi kowe kudu 
nukoke aku jajanan‟.  

D8 Strategi 
mengatasi 

peristiwabullyi

ng 

14 Oh, ada syaratnya? (Subjek mengangguk)   

15 Terus tadi itu kan 

kelas 1 kelas 2, terus 
kelas 3nya? 

Kelas 3nya masalah lagi.    

16 Bisa diceritain gak? Masalahnya itu jadi sek. 

Waktu itu lagi di aula, lagi 

ada acara apa olahraga atau 
apa. Terus aku sama temen-

temenku lagi di bawah 

pohon di luar ngadep ke 
jalanan gitu kan. Terus ada 

anak-anak kampung gitu di 

belakang sekolah. Biasa kan 

terus kaya teriak-teriak gak 
ceto. Terus aku sama 

gerombolanku tu balesin 

teriak gituloh. Bales apa ya, 
„oh tak andake kowe‟ 

 Alasan dibully 

kembali 

17 Tak andake ke? Aku ga bilang ke siapa 

cuman aku ngomong tak 

andake tak andake gitu.  
Terus abis itu, aku juga 

gatau kalau mungkin aku 

gatau juga mungkin temenku 
ada yang berkhianat 

maksudnya bilang ke si 

orang yang ngebully aku 
atau si anak-anak kecil itu 

 Peristiwabullyi

ng yang 

dialami 
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yang ngomong atau si 
pembully itu tahu dan pura-

pura gatau. Aku juga ga 

ngerti. Pokoknya abis itu 
masalah. Masalahnya itu, 

hmm si pembully itu minta 

uang ke aku suruh beliin 

minuman karena si 
gerombolan anak-anak tadi 

itu ngajak berantem sama 

gerombolan si pembully. 
Jadi kan biasa jaman itu 

masih jaman geng-gengan 

to. Geng tanah mas tuh ini, 
dan lain sebagainya. Terus 

suruh beliin itu karena 

soalnya itu kaya minta ganti 

rugilah kasarannya udah 
diece-ece. Padahal 

sebenernya aku tuh ga ngece 

gituloh. Dan sebenernya 
temenku juga salah. Terus 

tapi aku ngomongkan „ya 

kamu juga ikut to, ikut 
tanggung jawab‟. 

Maksudnya kan kamu kan 

waktu itu mbe aku.  

18 Oh yang pas neriakin 
si anak-anak kampung 

itu? 

Heeh. Aku kan sama kamu 
(temannya) gituloh. Ya 

kamu ikut tanggung jawab. 

Ya akhirnya dia ikut 
tanggung jawab kan cuman 

orangnya emang rodok pelit-

pelit piye ngonoloh. Tapi 

tetep ngasih uang. Tapi aku 
sebenernya gatau uangnya 

tuh beneran buat si anak-

anak itu atau dia cuman, dia 
cuman mengada-ngada biar 

aku ngasih uang. Atau 

mungkin temenku itu 

ngomong. Entah temenku 
atau temenku yang lainnya 

ngomong iki via loh 

diwadok wadoke. 

  

19 Wadoh-wadohke tu 

maksudnya gimana? 

Jadi maksudnya tuh di „tadi 

tuh via ngomong-ngomong 

sama bocah-bocah kampung 

ngono, jenengmu digowo-
gowo katane meh diandake 
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kowe‟. Aku yo gatau 
sebenernya sampe sekarang. 

Dan yaweslah. Tidak peduli.  

 
 

D4  

20 Tadi kan terus kamu 
lanjut SMA nih. 

Berartikan udah ga 

sama sama mereka 

lagi. Itu titik dimana 
kamu sudah berhenti 

dibully atau? 

Berhenti.   

21 Pas pindah SMA itu? Sebelum pindah SMA sih. 
Maksudnya kelas 3 itu juga 

awal-awal. Tetep cuman 

dimintain duit tiap hari. Itu 

tetep. Cuman kalau berupa 
fisik itu udah ga.  

 
 

D4 

 

22 Itu udah ga sekelas 

sama dia? Atau tetap? 

Tetap sekelas. Kebetulan 

kan kalau di SMPku itu, 

kelasnya dikit. Soalnya itu di 
cabang ke berapa, pusatnya 

di kampung kali. Kalau itu 

kan kaya cabangnya gitu. 
Dan anak-anak yang sekolah 

di situ itu, yang rumah-

rumahnya deket situ. Jadi 
otomatis kelasnya ga 

banyak. Karena kelasnya ga 

banyak, otomatis tetap 

sekelas. Soalnya kalau kelas 
A itu anak-anak yang pinter, 

lebih pinter dari kelas B. nah 

dia di kelas A terus mbe aku.  

  

23 Terus nih tadi gimana 

sih perasaanmu pas 

ngalamin 

peristiwabullying itu 
gimana? 

Yo, sedih sih. Ya nangis. Ya 

aku sempet nangis.  

Pertamanya mikir, halah 

ngene tok wae ko ribet. 
Padahal aku cuman gitu tok. 

Ya mungkin aku salah 

ngomong. Mungkin 
maksudnya ya kan aku 

gatau, kalau disengaki bakal 

kaya gitukan. Aku ga ngeh. 
Apalagi aku juga baru 

gituloh. Dia kan soalnya 

sdnya di situ juga. 

P1 

 

 

 
 

P16 

Strategi 

menghadapi 

dampakbullyin

g 

24 Oh kamu murid baru? Murid baru itungannya 
karena aku sdnya bukan di 

situ. Sdku beda, beda tempat 

beda yayasan. Aku gak kenal 
dia sama sekali gituloh. 
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Yaudah perasaannya itu 
sedih yo nangis tapi ya 

jengkel. Tapi yaweslah aku 

ga berani cerita sama orang 
tua juga. Kalau aku cerita 1 

aku males 

P4 Strategi 
menghadapi 

dampakbullyin

g 

25 Males cerita ke orang 

tuanya? 

Males nanti tuh mereka ikut 

ke sekolahan malah tambah 
ribet gituloh menurutku. 

Aku juga ga cerita ke guru. 

Aku cuman cerita ke 
temenku. Temenku 

ngomong, ya kamu tuh 

harusnya tu gamau. Tapi aku 

ngomong „kowe ki rak 
ngerasake yang ta rasake, 

kalau kamu ngerasake yang 

ta rasake ya mesti gini‟. Ya 
walaupun kamu bakal cerita 

sama orang tuamu. 

Maksudnya setiap orang tua 
kan beda-beda. Dia lebih tau 

karakter orang tuanya dia 

ketimbang orang tuaku kan. 

Ya aku memilih untuk ga 
cerita. Kalau dia cerita ya 

dia kendel. Tapi dia tu ga 

ngerasain apa yang aku 
rasain gituloh. Ini menurutku 

saran-saran mereka tidak 

berguna. Soalnya mereka ga 
ngerti apa yang aku rasain. 

Toh mereka pun menjaga 

space gitu dari aku.  

 

 
 

P4 
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Strategi 

menghadapi 
dampakbullyin
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26 Menjaga space 
karena? 

Ya karena mereka sendiri 
sebenernya takut gitu sama 

si pembully itu. Aslinya 

mereka tuh juga takut, 
cuman tuh apa ya aku juga 

meh piye meneh. Jadi 

mereka memilih untuk 

menjaga space gitu biar ga 
ikut dijauhin juga.   

  

27 Terus dampak-dampak 

yang pernah kamu 

rasain setelah kamu 
mengalamibullying itu 

apa? Tadi kan 

perasaanmu sedih, 
jengkel juga 

Dampaknya?   
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sebenernya tapi gabisa 
ngapa-ngapain. Ada 

dampaknya ga sih dari 

peristiwabullying yang 
dilakuin sama temen-

temenmu ke dirimu 

itu? 

28 Misalkan ke 
kepribadianmu ke 

sifatmu selama kamu 

SMP itu? 

Aku takut ke daerah-daerah 
tertentu yang ada dianya 

waktu dulu sampai SMA. 

kayak takut gitu kalau 
ketemu dia. Jadi kalau 

misalkan pulang sekolah nih 

aku dolan, ke Tanah Mas 

gitu muter-muter beli jus 
atau beli apa naik sepeda 

gitukan rame-rame. Aku 

sebisa mungkin menghindari 
tempat geng-gengnya dia 

berkumpul. Soalnya aku 

males kalau udah dipanggil-
panggil. Ya otomatis aku 

menghindari. Udahlah cukup 

di sekolah aja, jangan 

sampai di luar sekolah 
ketemu lagi. Terus abis 

duitnyalah. Meskipun 

dibandingin sama sekarang 
ya itu murah banget. Cuman 

beli rokok seribu. Gerry 

chocolatos sehari 3000. Ya 
kalau dibandingin sekarang 

ga ada apa apanya. Tapi kan 

waktu itu itungannya boros. 

Aku sendiri gabisa jajan 
banyak. Yang ketiga yang 

kerasa sampai sekarang itu 

aku hati-hati kalau ngomong 
sama orang sih. Jadi kalau 

misalnya… 

D3 
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Dampakbullyi
ng 

29 Itu yang sampai 

sekarang? 

Sampai sekarang iya. 

Makanya aku kan kalau 
misalkan gabisa blak-blakan 

ngomong kalau ga sama 

orang yang deket banget. Ya 
misal kaya di SMA juga 

kaya ada yang penguasa 

gitukan. Tapi ya kalau itu 

dasarnya emang anaknya 
baik, jadi aku masih bisa 

 

 
D5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Dampakbullyi

ng 
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temenan. Tapi aku kalau 
sampai yang, masih menjaga 

perkataan biar itu ga 

menyinggung orang lain 
gituloh. Mau itu dia 

penguasa di kelas atau ga. 

Ya misalkan kaya sama 

kamu pun gitu. Sama kamu 
pun aku juga masih ada kata-

kata yang aku ga akan 

keluarkan gituloh. Karena 
aku masih menjaga. Kaya 

adalah ke siapa misal. 

Gabisa, gabisa semuanya 
terlontarkan.  

Yang paling ta rasain sih 

yang ketiga itu. 

 
 

D5 

 

30 Kalau akademismu 
waktu SMP dulu? 

Ga ngaruh sih baik-baik aja.   

31 Ga menganggu sama 

sekali ya? 

Enggak. Tetap juara kok. 

Hahaha pinternya pas SMP 

SMA doang cuy, kuliahnya 
enggak. 

  

32 Terus kalau ke 

pertemananmu? Ke 
sosialmu waktu SMP 

dulu gimana? Ada 

dampaknya ga sih dari 

peristiwabullying itu? 

Hmm berdampak bangetnya 

sih ada. Maksudnya apa 
namanya mereka tetap ada 

space kan sama aku. 

Menjaga jarak gitu biar 

mereka juga ga kena. Yawes 
lah aku mah. Cuman ya 

mereka masih temenan sama 

aku. Itu sih kelas 1. Tapi 
kalau kelas 2nya aku juga 

udah ada pacarkan jadi 

maksudnya udah ga begitu 
jadinya. Istilahnya kelas 2 

itu jadi paling sering dolan. 

Karena aku dolannya juga 

sama pacar sama 
gerombolannya pacar temen-

temenku juga ikut. Jadi kita 

rame-rame.  
Kalau berdampak bangetnya 

ya paling cuman itu yang 

ngasih space itu tadi.  
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Peristiwabullyi

ng yang 
dialami 

33 Nah tadi kan kamu 
nyebutin juga ya, ada 

dampak yang kamu 

rasain dulu. Terus 
kamu juga 

Sampai sekarang ya hmm. 
Kalau sampai sekarang ya 

paling itu menjaga omongan 

sama masih takut kalau 
ketemu dia. Kalau ketemu 

 
 

D5 
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Dampakbullyi

ng 
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menyebutkan ada 
dampak yang sampai 

sekarang masih, yang 

bikin kamu jadi sangat 
berhati-hati ngomong 

sama orang. Selain itu 

ada ga sih dampak 

yang sampai sekarng 
masih keerasa? 

tuh kaya takut untuk dia ajak 
ngomong lebih lanjut. 

Pernah soalnya waktu itu 

ketemu. Waktu edu exponya 
Loyola, mau masuk univ 

kan. Kan udah lama ga 

ketemu ya. Waktu ketemu 

dia manggil, terus aku kaya 
cepet-cepet pergi gitu. Kaya 

takut gitu rasanya. Kaya 

takut.  

 
 

 

 
 

 

D3 

34 Waktu kuliah pernah 

ketemu lagi gak? 

Enggak pernah ketemu lagi. 

Cuma aku punya media 

sosialnya, maksudnya aku 

pernah menu FB sama 
Instagramnya. Kadang aku 

suka liat fotonya. Kalau aku 

ngeliat tuh rasanya ada yang 
aneh kaya meh misuhi gitu. 

Cuman abis itu ta close lagi, 

ga pernah buka-buka lagi. 
Waktu itu ga sengaja 

soalnya, ga sengaja liat. 

Terus aku langsung 

kepoinkan.  
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35 Tapi hawanya misuh 

ya? 

Heem. Hawanya misuh sama 

pengen ngomong „kowe ki 

aslinya baik‟. Dia tuh aslinya 
baik, pinter. Ya aku 

mikirnya karena pengaruh 

lingkungannya juga kan, dia 

masuk geng. Dan gengnya 
juga minum ngerokok. Ga 

bener. Jadinya anaknya itu 

ikutan ga bener. Padahal 
asliny atuh ya baik, ya pinter 

juga.  
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36 Kembali lagi deh ke 

perasaan yang dulu. 
Kamu pernah merasa 

tertekan ga sih selama 

SMP itu? 

Oh iya dong. Kelas 1 yang 

paling tertekan sih.  

  

37 Rasa tertekannya tuh 

gimana? Bisa mbo 

jelasin gak? 

Ya jadi males sekolah. 

Males ketemu.  
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38 Kamu males sekolah 
karena males ketemu 

sama dia kan? 

Kaya pengen pindah kelas 
pun, gabisa gituloh. Mau 

alasan apa kamu sama guru 

mau pindah kelas. Terus 
juga bukan apa apa sih, kelas 

D3 
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B juga anaknya nakal-nakal. 
Kalau kelas A tuh masih 

rodok alim-alim pinter-

pinter gitu. Kalau kelas B itu 
yo rodok nakal cuman ya 

baik. Cuman aku males 

untuk nanti kenalan lagi, 

deket lagi. Yawes aku 
bertahan.  
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39 Balik lagi ya ke 

dampaknya sekarang. 
Kamu ngerasa ga sih 

dampak yang tadi 

mengganggu 

kehidupanmu 
sekarang?  

Kalau ngeganggu banget 

enggak. Cuman kebetulan 
pacarku kan orangnya blak-

blakan banget beda sama 

aku. Ya itu aku masih 

menjaga perkataan, ya aku 
jadi liat situasinya dulu.  
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40 Bahkan sama pacarmu 

sendiri juga gitu? 

Dulu iya, tapi kalau sekarang 

udah engga sih. Cuman dia 
itu kalau ngomong blak-

blakan, sedangkan aku kalau 

ngomong ta hati-hati. Aku 

ngeliat orang itu, kalau 
moodnya lagi bagus aku 

ngomong. Kalau engga 

mending aku diem gituloh. 
Kalo dia engga, dia tuh 

memang budaya juga kali 

ya. Dia kan bukan orang 
sini, orang Jakarta kan kalau 

ngomong blak-blakan asal 

ceplos gitu kan. Kalau 

emang dia gasuka dia 
ngomong. Sedangkan aku, 

kalau aku gasuka aku 

mendem sampai aku 
mbledos dewe. Kalau dia itu 

engga. 

Awalnya tuh adaptasinya 
susah antara aku dan dia. 

Susah kaya kalau dia 

ngomong, menurutku itu 

sengak kalau menurut dia itu 
tu engga. Kadang aku suka 

marahin, „kowe ki kalau 

ngomong sing nggenah, 
dijaga‟. Tapi bukan ke aku 

ngomongnya dia. Tapi dia ke 

temen-temennya yang lain. 

Ya kan aku ngeliat to, „mbo 
kowe ki nek ngomong seng 
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nggenah, engko nek wes loro 
ati repot‟. Ya kalau menurut 

dia, prinsipnya beda soalnya. 

Kalau menurut dia, dia kalau 
ga seneng ya ngomong 

langsung, gamau ngomong 

di belakang. Jeleknya aku 

kan kalau aku ga seneng aku 
ngomong di belakang kan. 

Aku ga berani ngomong 

langsung. Ya itu yang aku 
rasain sampe sekarang. 

Jadi aku tuh 1 masih ngejaga 

tapi aku harus beradaptasi 
dengan orang-orang yang 

ternyata kebalikanku gitu. 

Kesulitannya sih itu. 
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41 Kalau di pertemanan 
ga keganggu. Dalam 

pertemananmu ada 

halangan atau 
rintangan ga sih? 

Karena hal itu? 

Ada. Misal kaya kemarin, 
aku jengkel sama si X. dia 

dateng latihan telat, 

mentingin latihan yang lain 
ketimbang latihan sama aku. 

Padahal latihan sama aku tuh 

itungannya lebih mendesak. 

Meskipun harinya beda gitu. 
Sama aku buat sabtu, sama 

tim lain buat hari minggu. 

Cuman kan kalau sama 
sabtu, lebih ngutamain sama 

aku kan. Dia datengnya telat. 

Udah datengnya telat, 
mukanya malesin. Kaya 

muka-muka merasa bersalah 

tapi ki egonya. Aku jengkel, 

tapi aku cuman langsung 
ngediemin dia tapi aku 

gabisa ngomong aku ga 

jengkel aku gabisa.  
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42 Lebih mendem ya? Iya aku mendem. Kalau 

pacarku langsung ngomong. 

Aku cuman ngeliatin aja. 

Aku kadang mikir, kenapa 
aku gabisa kaya gitu. Aku 

gabisa menyampaikan apa 

yang aku pengen. 
Perasaanku. Jadi tetep aja 

aku mendem, aku cerita ke 

orang lain. Aku ngerasani 

dia dari belakang. Jatohnya 
gitu. Gabisa. Kayak tidak 

P4 
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ada keberanian buat 
ngomong sama sekali ga 

ada. Kaya masalah 

pertemanan kita aja, ga 
berani. Mesti ada orang 

ketiga orang lain yang 

menyelesaikan.  

43 Tadi kan kamu 
ngomong kamu 

menjaga omonganmu 

ya, terus kamu 
mendem jatuhnya. 

Mendem itu biasanya 

suatu saat akan 

meledak karena kamu 
terlalu sering 

memendam. Kamu 

pernah ga sih kaya 
gitu? 

Pernah. Imbasnya ke W, 
pacarku. Tapi meledak 

bukan karena W. 

meledaknya karena orang 
lain ngeluarinnya ke W.  
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44 Karena hasil 

mendemmu ke orang 

lain itu, jadi keluarnya 
di W? pernah jadi 

masalah ga sih? 

Heem. Ya pernah, misalkan 

aku kaya badmood kan. Tapi 

aku gatau kenapa 
badmoodnya. Terus aku 

marah-marah, nah marahnya 

tuh ke W. ta bentak-bentak. 
Ta diemin. Tapi lebih 

banyak ta bentake sih. Dia 

jadi ikutan marah „lah aku ki 
salahe opo‟. Terus aku 

tambah marah lagi. Yang 

ada aku nangis, terus aku 

cerita aku gini gini.  

 

 

 
P7 

 

 
 

 

 
 

P1 

D6 

 

 

 
Strategi 

coping 

45 Terus akhirnya 

masalahnya beres kan? 

Beres. Soalnya aku sama dia 

tuh gamau lama-lama sih 

kalau kaya gitu 

  

46 Nah sekarang masuk 
ke sesi yang kedua ya.  

Nah tadi kan 

ngomonginbullyingny
a. Sekarang tentang 

kehidupan sosialmu.  

Boleh ceritain ga sih 
tentang hubunganmu 

dengan keluargamu 

seperti apa? 

Sekarang? Jelek. Jeleknya 
apa namanya, eh ga dibilang 

jelek-jelek banget sih. Kalau 

aku sekarang lebih sering 
diem sih. Aku juga pernah 

bilang sama V, temenku. 

Kalau di rumah sekarang 
diem aja sih. Gatau kenapa. 

Kalau misalkan ditanyain, 

misalnya aku lagi tingak 

tinguk nyari. Ditanyain, 
nyari apa. Aku jawabnya 

gapapa. Kayak apa ya. 

Kayak males ngomong gitu. 
Ya itu kaya tadi siang itu, 
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ditanyain kenapa. Aku jawab 
aja enggak, gapapa. Itu 

kenapa, enggak gapapa. 

Gendut kenapa, W 
maksudnya, engga gapapa. 

Udah makan belom. Jadi aku 

jawab seperlunya aja. Gatau 

kenapa sih, karena emang 
keluargaku lagi bermasalah 

sih. Cuman bermasalahnya 

itu, biasalah orang tua udah 
umur segitu kan. Pengennya 

anak-anaknya kaya gitu. 

Ternyata gabisa. Misalkan 
orang tua, hmm. Ndelalah 

tvku tu rusak, jatuh. Itu 

konyol banget sih. Tvku 

jatoh kepentok. Kan LCD 
kan, jatoh kepentok, 

kepentok ujungnya meja 

makan. Udah gabisa 
nyalakan. Terus mau dibawa 

ke servis, gabisa. Ya 

memang udah gabisa karena 
rusak gituloh. Terus minta 

kakakku beliin. Sedangkan 

TV itu yang beliin kakakku. 

Nah orang tua kan emang 
pengennya anaknya yang 

beliin kan, cerita gitu kan 

pengen dibeliin. Ya aku 
gabisa nyalahin juga sih. 

Kondisi kakakku sendiri 

juga gatau kaya apa kan. 

Kalau dia lagi butuh banyak 
uang buat keluarganya kan 

aku juga gatau. Intinya 

kakakku gabeli. Terus ya 
kaya orang tua merasa 

kayak, dulu padahal kalo 

waktu kecil dibeli-beliin. 
Biasa kayak gitu-gitu. Terus 

nangis-nangis sendiri.  

Ya aku kaya tertekan di 

rumah sih. Sering sambat 
sendiri sih kalau kaya gitu ke 

W.  
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47 Itu kalau boleh tahu, 
keluargamu terdiri dari 

berapa orang? 

Mami, papi, ko Ek, ko Dw, 
aku. Ya 5 orang.  
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48 Yang tinggal di rumah 
saat ini? 

Ko Dw sama keluarganya. 
Satu rumah tapi kaya bagi 

gitu. Jadi rumahku dibagi 2.  

  

49 Itu kalau boleh tahu, 
sejak kapan kondisi 

keluarga yang seperti 

itu? 

Yang lagi puncak-
puncaknya tahun ini deh. 

Soalnya aku memang jadi 

kaya kadang di rumah tuh 

suka males. Kalau ada W, 
yok pergi yok dan masih 

mending gituloh. Tapi kalau 

udah sendirian, kalau diajak 
cerita ki iso kaya males gitu. 

Mboh napa ya aku juga ga 

ngerti. Jadi misal kaya 

ditanyai makan apa, aku 
cuman kaya makan babi. 

Udah gitu tok. Ga pernah 

kaya tanya lebih lanjut lagi. 
Soalnya papi juga sering 

marah-marah o.  
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50 Oh sering marah-

marah? 

Heeh gatau kenapa. Itu aku 

cerita loh sama ko Dw. „Papi 
tuh sering marah-marah o‟. 

„lah kenapa?‟. „Mboh aku 

terus sing kena‟. 
Yo kadang aku jengkel. 

Jengkelnya tuh wes anak 

paling keri, neng omah.Eh 
maksudnya paling kecil, 

yang lain wes ono omah-

omah dewe. Yawes seng 

kena aku. Apa apa 
sambatnya ke aku. Padahal 

aku tidak sekuat itu gitu. 

Kowe nek ta sambati terus 
capek ndak sih? Capek kan. 

Itu yang ta rasake, yo terus 

aku jadi kesel. Aku ingin 
berusaha menjadi anak yang 

baik. Yo piye yo. Kowe nek 

pengen berusaha menjadi 

yang terbaik, mereka tidak 
mengerti tuloh. Rasane piye 

sih. Yo, capek kan aku sih 

ngerasake sekarang aku 
capek. 

Ah jengkel aku kalau bahas 

keluarga. Kampret.  

Ya kaya capek gitu sih, 
maksudnya kaya capek. 
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Rasanya pengen ga kaya di 
rumah pengen ngekos wae. 

Kadang pengen minggat 

wae. Aku malah pengene 
neng luar kota wae. 

Maksudnya biar jauh. Tapi 

kan ya rakiso.  

D3 

51 Tadi kan aku denger 
kamu sering cerita 

sama ko Dw. Berarti 

kamu deket sama 
kedua kakakmu? 

Kalau sering ceritane engga. 
Mbe ko Dw itu waktu itu 

sekali aku gek dipanggil ke 

rumahe dijak ngomong. 
Terus aku cerita. Soalnya ko 

Dw juga merasakan, papiku 

ko marah-marah, kenapa. 

Lah mboh. Aku cerita to 
kaya misalkan kaya sendok 

jatuh wae ki, ribut. Padahal 

cuman kaya gitu wae. 
Simple. Maksudnya yaudah 

sih sendok jatoh ga pecah ini 

kan cuman bunyi ting tapi 
bisa marah-marah ki, iso 

sampe ngonek-ngoneke ki 

yo rak masuk akal. Yawes to 

aku otomatis mbledos to. 
Kadang sambil buat cookies 

ki aku nangis gituloh. Sering 

marahe ki pas buat cookies.  
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52 Kayak gitu tu, dulu 

kaya gitu gak sih? 

Enggak.   

53 Dulu gimana? Yo biasa wae. Ya maksude 

yo marah, marrah. Misal 
kaya aku lupa matiin air, 

lupa matiin lampu kamar 

mandi.  

  

54 Yang pasti ada objek 
yang dimarahinnya 

kan? 

Iyaa itu juga sampai 
sekarang masih. Padahal ya 

bukan salahku juga, mami 

yang lupa. Kenanya aku. 
Terus misal, ya paling sering 

air dan lampu kamar mandi. 

Terus misal geret meja. 
Berisik-berisik gitu ga 

seneng gituloh.  

Yo aku pasti cerita sama W 

kan „W, gini gini gini‟. 
„yawes sabarke wae‟. 

Maksude yo kaya yang seng 

aku dapet, orang tua ki 
sedang mengalami fase 
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mundur. Sedangkan kita tuh 
semakin berkembang dan 

berkembang dan mereka tuh 

semakin mundur. Semakin 
susah disatuin kan.  

Yawes lah kalo misalkan 

kaya gitu seng ta pikirke 

yaweslah ya memang ngono 
wes fasene. Yawes. Yo 

sambat aku pasti sambatlah. 

Ga mungkin aku ga sambat.  

P8 
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55 Itu kamu paling deket 

sama siapa sih di 

keluarga? 

Sebenernya itu mami.    

56 Sering cerita gitu-gitu? Apa dulu ceritanya?   

57 Cerita tentang 

kehidupanmu, tentang 

pacaranmu. Tentang 

apapun tentang 
kuliahmu, teman-

temanmu?  

Enggak pernah.   

58 Terus definisi dekatmu 
yang tadi itu? 

Dekatnya tuh, 1 pergi 
bareng. Soalnya papi tuh 

emang gamau diajak pergi. 

Terus ngajak makan bareng. 

Terus belanja. Ya kalau di 
mall gitu masih suka 

digandeng. Suka gandeng 

mami gituloh. Maksude 
merasa aman gitu akunya. 

Terus cerita tempat makan. 

Tapi kalau cerita tentang 
pacaran sama W, berantem 

ga pernah cerita.  

 Hubungan 
dengan 

keluarga 

59 Masih sering kumpul 

keluarga bareng ga 
sih?  

Kalau full team, no.    

60 Acara besar gitu? Yang dateng malah bukan 

keluarga kandung hahaha 

Jadi misal nih yang datang 
ko Ek dulu. Abis itu ko Ek 

pergi ke tempat yang lain. 

Nanti abis itu ko Dw yang 
dateng. Jadi ga pernah yang 

satu rumah kumpul semua 

lengkap tuh ga pernah. Mesti 
dateng pulang, dateng 

pulang. Maksudnya gentian-

gantian.  

Abis itu datengnya yang 

 Hubungan 

dengan 

keluarga 
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keluarga anak angkat. Satu 
keluarga full team malahan 

yang datang.  

61 Keluarga anak angkat 
darimana? 

Mami papi punya anak 
angkat. Jadi tuh dulu anak 

angkat yang pertama, si ko 

Hn itu dulu dibiayain 

sekolah sama papiku. 
Soalnya emang ga punya 

kan. Mama papanya cuman 

jual kelapa parut. Jadi itu tuh 
temennya ko Ek. Karena 

gabisa bayar sekolah, ko Ek 

cerita temenku ada yang ini. 

„Yawes to suruh ke rumah‟. 
(mami yang biacara). Terus 

diajak ngobrol-ngobrol terus 

dibayarin sekolahnya sampai 
selesai. Jadi sak keluarga tuh 

kenal mami semua.  

  

62 Kamu deket sama 

mereka? 

Waktu kecil ya deket. Tapi 

sekarang cuman sekedar say 
hello gitu. Aku ga pernah 

cerita-cerita gitu. 

Pernah cerita tapi bukan 
sama mereka. Tapi sama 

mantannya ko Ek. Waktu 

ada masalah sama W yang 
besar banget itu aku 

ceritanya ya sama dia, bukan 

sama mami. Emang udah 

deket banget sih dari kecil 
dan kadang dia lebih 

mengerti mami papi 

ketimbang kakak-kakakku.  
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63 Okey, beralih ke 

hubunganmu ke 

teman-temanmu. 

Boleh diceritain gak 
temen-temenmu yang 

dari SMP, SMA, 

Kuliah yang sampai 
sekarang masih 

berhubungan gitu? 

Temen SMP ada yang paling 

dekat. Namanya PM, itu 

deket banget. Dia sekelas 

sama aku, yang dia kasih 
aku saran. SMA bareng. 

Kuliahnya tapi enggak. Jadi 

aku udah jarang dan ga 
pernah kontak-kontakan lagi. 

Terakhir kontak ya pas lulus 

SMA. soalnya aku bukan 

tipe orang seng ngontak 
duluan. Yang lainnya itu SK. 

Yang lainnya ga ada soalnya 

beda sekolah sih. Satu 
sekolah pun ga satu gedung 

 Hubungan 

dengan teman-

teman 
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sama aku. Ya PM aja udah 6 
tahun. Ya aku kalau cerita-

cerita sama dia. Tapi aku ga 

cerita-cerita banget sih 
karena memang waktu itu 

kondisinya tidak banyak 

yang diceritakan. Kalau 

sekarang kan banyak ya papi 
mami ngene lah.  

Terus kalau SMP itu ada kita 

berlima. Kalau FB lumayan 
dekat, yang paling deket ya 

FB dan PM. Tapi kalau sama 

FB kepisah itu karena dia 
regular. Yang lainnya 

pindah.  

SMA itu PM masih, FB 

masih tapi jarang ketemu. 
Terus nambah lagi RS, SK, 

AL. RS yang paling deket 

sih. Masih kontak-kontakan 
sampe sekarang, ya cuman 

sekedar ngucapin selamat 

ulang tahun, natal. Aku 
masih suka ngucapin. Sama 

SK temen dolan. Tapi 

sekarang sombong o 

(mengejek karena ada SK 
sedang bekerja di kafe itu).  

Aku kalau SMA lebih dekat 

dengan gerombolan sing 
cowok sih.  

Jadi kalau dikelas waktu 

SMA yang paling sering 

bantu itu aku, kalau dalam 
hal pelajaran ya. PR lah 

Tugas lah Ulangan lah. 

Kalau ulangan tuh paling 
ngandalin aku, soalnya yang 

lain itu pelit. Maksudnya ga 

ngasih ilmu gitu. Jadi aku 
deket sama yang SK itu juga 

karena mereka sering main 

ke rumahku kan. Belajar 

bareng. 

64 Sering cerita-cerita 

sama mereka? 

Ya kadang. Maksudnya 

kalau tentang yang sering-

sering banget tuh ga pernah. 
Ceritanya ya kalau mereka 

ke rumahku. Kalau lewat 
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chat gitu ya enggak.  
Terus kalau SK kan ketemu 

lagi di kampus. Dapet lagi tu 

CM, PT, GR kan setipe 
kabeh kayak konco SMAku. 

Ya kalau mereka ke 

rumahku yawes to.  

Mbe RS, LN, MC itukan 
temen pertama banget kan. 

Ya terus ada masalah, 

masalah biopsy. Ya aku 
belajarlah mana teman yang 

ada mana teman yang 

meninggalkan. Semenjak itu 
kadang aku memilih untuk 

sendiri. Tapi kan gabisa 

gituloh. Kamu akan pasti 

butuh temen, baik itu temen 
kelompok tok pasti kamu 

butuh kan. Aku mulai lagi 

dari awal. Ketemu MN, terus 
SR, terus V, akhirnya kerja 

bareng sama dia. 2 tahun 

coy, 2 tahun 2 tempat. 
Yawes OC.  

Kalau temen gereja sih 

masih deket sampai 

sekarang. Masih sangat 
dekat sampai sekarang. 

Timbang sama temen SMP 

SMA Kuliah masih deket 
mereka sih. Soalnya 

frekuensi ketemunya lebih 

banyak sih. Dan mereka 

sering ngadain acara, 
misalkan ada yang ulang 

tahun sedikit ngerayake. 

Kalau teman gereja yang 
suka dijadiin tempat cerita 

itu ya BN, FL, ND, SN. 

Kalau yang lain itu cuman 
say hello becanda-becanda 

doang. Apalagi mereka 

banyak yang lebih kecil 

daripada aku kan. Ga 
mungkin aku cerita, beda 

kan. Aku butuh seseorang 

yang diatasku atau mungkin 
sepantaran.  
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65 Terus pacarmu? Semakin ke sini yo semakin  Hubungan 
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Hubunganmu 
bagaimana sama dia? 

mengertilah. Maksudnya… dengan pacar 

66 Udah berapa lama sih? Udah 4 jalan 5 tahun. Dulu 

awal-awal ya kagok sih kaya 
itu yang tadi aku bilang itu 

dia kalau ngomong blak-

blakan.  

 Hubungan 

dengan pacar 

67 Adaptasi ya? Adaptasinya, adaptasi 
kebiasaan-kebiasaan dia. 

Kebiasaan sepele lah. 

Misalkan glegeken. Itu kan 
sebenernya masalah sepele 

kan. Tapi kamu tetep harus 

beradaptasi kan. Kalau kamu 

ga biasa terus kamu melihat 
orang yang seperti itu.kan ya 

kamu harus beradaptasi.  

Paling cuman kan usianya 
dia kan jauh lebih dewasa to, 

beda 3 tahun sama aku. 

Otomatiskan lebih 

mengayomi. Ya kadang aku 
juga mengayomi. Soalnya 

kan pasti setiap orang punya 

sisi childishnya. Yawes gitu. 

 Hubungan 
dengan pacar 

68 Tapi baik-baik aja kan 

sampai sekarang? 

Baik-baik ajaa.    

69 Berlanjut ya. 

Hmm tadi kan kamu 
sudah menyebutkan 

dampak-dampak yang 

secara negatif muncul 
di dirimu kan. Nah 

menurutmu itu 

mengancam apa 

enggak? 

Not really. Tapi 

mengancamnya sih kalau 
menurutku ya aku jadi 

tertekan kan maksudnya? 

Aku jadi tidak bisa 
mengungkapkan apapun 

yang ingin aku ungkapkan. 

Jadi kaya terbatas gituloh. 

Bisa sih bisa. Tapi ada 
batasan gitu. Sedeket apapun 

itu tetep ada batasan.  

Jadi aku tertekannya jadi aku 
gabisa puas mengungkapkan 

maksudnya biasanya aku nek 

ngomong sak keluare tapi ini 
jadi kaya ada batasannya itu 

kan.  

 

 
 

 

P4 

Dampak 

bullying 

70 Itu menurutmu 

mengganggu ga sih? 

Kalau semakin ke sini aku 

mikirnya sih mengganggu. 
Tapi gapapa gituloh. 

Maksudnya dalam arti. 

Kamu juga kadang perlu 
untuk memperhatikan 
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Strategi 
menghadapi 
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ucapanmu kan, maksudnya 
kalau kamu lihat orang dan 

moodnya lagi jelek tambah 

mbo jelekin itu kan juga ga 
baik ya. Kamu juga harus 

mengerti kapan kamu harus 

ngomong kapan kamu harus 

engga. Kalau aku sih 
belajarnya itu. Cuman 

jeleknya kalau gabisa aku 

omongin aku jadi ngomong 
di belakang. Ya tetep ada 

plus minusnya. Aku jadi 

lebih memahami. Dari raut 
muka wes badmood kan jadi 

bisa mengerti. Daripada 

ngomong malah 

mengacaukan suasana 
mending diem. Tapi 

imbasnya kalau kamu udah 

mbledos ya, kalau masih 
wajar ga yang jengkel 

banget masih gapapa. Tapi 

kalau kamu tarafnya udah 
jengkel banget, terus kamu 

gabisa ngomong, jeleknya 

kamu ngomongin di 

belakang kan ya. Dan 
akhirnya itu juga tidak 

menyelesaikan masalah.  

 
 

 

 
D5 

dampak 
bullying 

71 Aku rangkum lagi ya, 
jadi itu sedikit 

mengganggu dan 

sedikit enggak. 

Caranya kamu 
mengatasi kalau itu 

mengganggu tuh 

gimana sih? 

Piye yo. Ga ada cara spesifik 
sih ya. Soalnya kaya nanti 

bakal selesai. Aku tuh 

mikirnya, yo kaya dewe lah 

masalah pertemanan itu, 
yang berantem sama salah 

satu teman kita. Akhirnya 

kan selesai to, tapi emang 
tahapnya panjang gitu. Ya 

kalau aku sih menurutku ga 

ada cara spesifik sih kalau 

itu mengganggu kalau itu 
cara menyelesaikannya ga 

ada cara spesifik. Ya soalnya 

aku tahu itu akan beres 
meskipun menguras air 

matalah.  

Kalau dulu waktu SMP itu 
penyelesaiannya juga ga ada. 

Minta maaf ga dimaafin meh 
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piye?  

72 Yang penting kamu 

usaha minta maaf gitu 

kan? 

Iya. Aku udah minta maaf, 

ga dimaafin. Aku masih 

dikasih syarat itu yaudah ta 
lakoni wae sing penting 

kowe rak ganggu aku. Dah 

gitu aja. Terus yo 

pelampiasanku ya aku jalan-
jalan. Yo sering dolan ki loh 

maksude. Makanya aku 

hitam.  

 

D4 
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Strategi 

menghadapi 
dampakbullyin
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73 Terus tadi kan kamu 

ngomong tidak terlalu 

mengganggu dan 

kamu juga 
mengatasinya tidak 

ada cara spesifik 

khusus buat 
mengatasinya gimana 

kan.  

Nah tadi kan kamu 

juga ngomong kalau 
kamu tu bakal 

ngomongin orang 

dibelakang kan, 
contohnya masalah 

waktu kuliah itu juga 

kan kamu ngomong ke 
temenmu. Toh kan 

sampai ada orang 

ketiga yang 

menyelesaikan. Gitu 
kan? 

Sebenernya aku kasian sih 

sama yang menyelesaikan 

itu. Karena pasti orang itu 

yang menjadi tumbal untuk 
menyelesaikan. Ya itu 

soalnya aku sama sekali 

gabisa gituloh. Waktu SD 
pun aku pernah dijauhi 

soalnya. Dijauhinya itu aku 

ga inget kenapa. Pokoknya 

itu mereka ngejauhi tiba-
tiba. Aku lupa blas 

masalahnya apa tapi mereka 

ngejauhin.  
Dan itu ga ada 

penyelesaiannya sampai 

lulus. Tapi ya masih 
komunikasi ngucapin 

selamat ulang tahun gitu-

gitu. Ya intinya aku gatau 

salah apa tiba-tiba dijauhin. 
Setahuku aku ga salah tapi 

tetep dijauhin. Mungkin 

karena mereka ga cocok 
sama aku jadi aku dijauhin. 

Makanya kalau soal 

pertemanan aku sensitive 
sekali. 

 Strategi 

coping 

74 Nah terus gini, ga 

mungkin kan hidup 

santai-santai wae. 
Pasti kana da masalah. 

Kamu ada strategi gak 

sih ketika kamu 

menghadapi masalah? 
Misalkan masalah 

teman atau masalah di 

tempat kerja?  

Yang pasti kudu tenang sek. 

Ya misal masalah cookies. 

Kaya tadi aku harusnya 
gabuat cookies. Tapi ada 

pesenan buat tanggal 16 17 

agustus besok, aku tuh lupa. 

Sama sekali ga inget. 
Makanya aku gabuat 

kemarin, ga buat adonannya. 

W ya marahlah „kowe ki 
piye to ko iso salah‟. 
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Soalnya aku tuh ga reminder 
di hp, aku lupa. Terus tapi 

aku ga panik. Aku belajar 

buat ga panik sih. Tenang 
wae maksude.  

 
P11 

 

 
 

75 Menenangkan diri 

dulu? 

Iya, ini tuh pasti bakal lewat 

gituloh maksudnya bakal 

selesai kaya misalkan ini 
pun selesai meskipun hari ini 

tuh bisa santai bisa pergi 

sama kamu dari siang. Tapi 
yawes akhirannya selesai. 

Yang pertama pasti tenang 

diri juga. Terus cari solusi ke 

W. Ya pasti kalau ada 
masalah pasti ceritakan ya. 

Ta ketang itu masalah papi 

mami pasti aku cerita kan. 
Soalnya aku ketemu dia tuh 

tiap hari kan. Kalau ketemu 

kalian kan ga tiap hari. 
Sedangkan aku jarang bisa 

cerita lewat chat gituloh. Im 

not chat person. jadi 

makanya aku cerita sama W, 
dia juga ngasih masukan-

masukan. Dia juga lebih 

dewasa daripada aku. Yawes 
ya maksudnya lebih sering 

dapat masukannya dia.  
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76 Terus kalau dengan 

Tuhan sendiri kamu 
pernah gak sih 

mencari bantuan?  

Oya pernah, jengkel pun yo 

pernah. Jengkelnya tuh misal 
kenapa aku harus lahir. Itu 

pertanyaan paling sering. 

Maksude kenapa aku harus 
lahir di keluarga ini. Kaya 

mamiku tu sering sambat 

kalau, jadi mamiku tuh 
ngomongnya gini „makanya 

mami tuh ga pengen punya 

anak perempuan, itu tuh 

susah‟. Anjing, mang kowe 
ki. „mending punya anak 

cowok‟. 

Terus aku yo mbatek neng 
hati. Ya nek rak gelem ndue 

anak perempuan raksah 

nggawe. Tapi emang papi 

pengennya punya anak 
perempuan. Yawes piye. Ya 
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mami emang rak pengen. Ya 
mungkin pengen cuman 

maksudnya, intinya mami 

tuh ga pengen anaknya susah 
kaya mami. Itu paling buat 

aku mbatek banget. Aku yo 

ngamuk-ngamuk loh kuwi. 

Di ruang tamu gitu aku 
nangis. Terus kalo enggak di 

kamar mandi aku ngomong „ 

Tuhan ki lucu o, kenapa aku 
harus disini gituloh‟. Udah 

paling kecil udah paling jauh 

jaraknya otomatis aku jadi 
tempat sampah juga kan. 

Dan dulu tuh aku masih 

kuat, tapi nek sekarang 

yawes wes mbatek dan 
ditambah dengan keadaan 

sekarang. Tambah gakuat. 

Ini udah mbludag. 
Mbludagnya ga ke orangnya 

tapi ke orang lain. 

Sebenernya kan ga baik juga 
kan. Tapi aku ya gabisa 

mbludag ke orang tua sendiri 

gituloh. Ya gitu. 

 
 

 

 
 

P3 

 

 
P3 

 

 
 

 

 
 

 

 

P4 
 

 

 
P7 

 
 

 

 
 

Strategi 

coping 

77 Berarti kamu pernah 
sambat ke Tuhan? 

Pernah    

78 Tapi pernah mencari 

pertolongan ke Tuhan? 

Ya pernah. Lah aku pernah 

sambat juga nih. Lebih ke 

„kenapa sih aku ga mati 
wae‟. Kalau engga „mereka 

yang mati‟. Ini masalah 

sama orang tua ya. Aku 
berpikir bahwa dengan 

mereka mati aku akan baik-

baik saja. mboh nanti bakal 
kangen atau gimana. Aku tau 

sih itu durhaka tapi ya 

mereka tuh gatau apa yang 

aku alami di rumah.  
Tapi abis gitu aku selalu 

mikir tenang lagi, ga boleh 

kaya gitu. Itu tu sama orang 
tua. Ya marah terus diem 

sek, udah diem sek terus aku 

tenang lagi. 

  

79 Intinya ketika kamu 
ada masalah, kamu 

Meskipun itu tidak sehari. 
Itu lama ada prosesnya.  
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akan tenang dulu 
menjernihkan 

pikiranmu dulu. 

Supaya kamu bisa cari 
solusinya. 

80 Balik lagi ke dampak-

dampakbullying. 

Kamu pernah cari 
bantuan ga sih? Waktu 

kamu ada 

dampakbullying kamu 
cari bantuan dari luar 

ga sih? 

Bantuan itu ya aku tanya ke 

PM. Tapi yo kaya gitu to.  

Waktu itu kan SMP ga ada 
siapa-siapa mau cerita sama 

guru juga ga mungkin. Tapi 

paling ke temen-temen 
deket. Tapi ya itu 

jawabannya ya paling itu. 

Rasa takutku tu lebih besar 

daripada ga ngelakuin itu. 
Mending aku keluarin ben 

dino daripada aku kudu 

dibully. 
Ya waktu itu aku ke temen 

sih. Tuhan pun bisa dibilang 

jarang atau ga pernah ya.  
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81 Kembali lagi 
kebullying ya, kamu 

ada cara sendiri gak 

sih buat melarikan diri 
dari perasaan teranca 

itu? 

Mencari kesibukan. Jalan-
jalan. Jalan-jalan sama 

temen sekolah. Itu juga 

gabisa sepenuhnya kan 
soalnya kalau jalan-jalan di 

daerah tanah mas pun ada 

mereka. Dan 
menghindaripun kan kaya 

ada frekuensi untuk ketemu 

kan berarti.  

Ke gereja juga sih paling. 
Ikut acara di sana.  
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82 Jadi kamu aktif ya di 

gereja? 

Tapi itu kelas 8 atau 9.   

83 Tadi kan kamu udah 
ngomong caranya 

kamu mengatasi 

dampak-dampaknya 
itu, ada faktor yang 

mempengaruhi ga sih 

untuk mengatasi 
dampak-dampak itu? 

Internal atau 

eksternal? 

Menghambat atau 
mendukung? 

Faktor eksternal ya itu 
paling besar W. kedua 

temen-temen kampus. Terus 

sama temen gereja. Kadang 
aku juga suka buat status 

tapi di hide buat aku sendiri. 

Buat melampiaskan 
semuanya. Ya agak lega tapi 

janne rak fungsi. Kan ga ada 

yang liat juga.  

Kalau ga aku ngechat W, 
aku nyampah sek ya.  

Faktor internal sebenarnya 

banyak yang dari eksternal. 
Tapi kalau kaya tenang gitu 

 Faktor-faktor 
coping 
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karena aku sudah disugesti 
terus untuk udah tenang wae 

jangan panic. Maksudnya 

kalem sek. Itu kan dari luar 
sebenernya tapi kependem di 

dalem kan jadi otomatis kalo 

ga disuruh pun aku udah 

belajar untuk tenang gituloh.  

84 Okey, sekian dulu 

ajaa. Terimakasih ya 

VT 

Iya sama-sama.   

 

Tabel. Intensitas Tema Subjek 2 

No  Coping Koding Muncul Intensitas 

1 Penghindaran D3 10x +++ 

2 Apati D4 8x ++ 

3 Supresi D5 8x ++ 

4 Afiliasi D6 10x +++ 

5 Pengalihan P3 6x ++ 

6 Represi P4 10x +++ 

7 Proyeksi P7 3x + 

8 Rasionalisasi P8 3x + 

9 Toleransi P13 3x + 

Keterangan  

+  : Intensitas Rendah 

++  : Intensitas Sedang 

+++  : Intensitas Tinggi  
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Tabel. Verbatim Wawancara Triangulasi Subjek 2 

Identitas Subjek Triangulasi 

Nama (inisial) WE 

Subjek V 

Usia 24 tahun 

Hubungan dengan 

subjek 

Pacar 

Lamanya mengenal 

subjek 

Dari SMP. Sudah kurang lebih 7 tahun. 

Usia subjek 

mengalami bullying 

13-15 tahun 

 

No. Pertanyaan Jawaban Koding  Catatan  
1. Kamu kan udah 

kenal sama V selama 

7 tahun, kurang 

lebih. Aku boleh 
tanya ga sih, 

kepribadiannya V itu 

kaya apa?  

Ya, anaknya ceria. Terus 
selalu ya lepas. Maksudnya 

apa adanya. Ya paling 

gampang panik.  

 Kepribadian 
subjek 

2. Terus selain itu? Agak kurang pede. Tapi selalu 
ceria.  

 Kepribadian 
subjek  

3. Terus ada yang lain 

selain itu? 

Sifatnya hm punya rasa kaya 

lebih gampang terharu, peduli. 
Kepeduliannya itu tinggi.  

 

 
P13 

 

4. Kalau boleh tahu nih, 

menurut kamu 

sendiri hubungannya 
V sama keluarganya 

gimana? 

Kalau sekarang atau misalnya 

garis besar? 

  

5. Ya boleh dulu dan 

sekarang? Boleh 
diceritain. 

Dulu kan taunya dia 

hubungannya. Secara kan 
kalau sekarang papa mamanya 

udah pensiunlah. Dulu kan 

waktu masih kecil, dia merasa 
di, karena anak paling kecil 

sendiri jadi lebih banyak 

dimanja terus semua-semua 

dicukupin. Cuma karena 
sekarang kan orang tuanya 

udah mulai pensiun jadi kan 

sekarang kaya harus mandiri 
gabisa dimanja lagi. 

Kadangkan kalau kaya gitu 

 Hubungan 

dengan keluarga 
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ada perubahannya jadi harus 
adaptasi.  

6. Berarti itungannya 

deket ga sih sama 
keluarganya? 

Kalau deket atau engga ya 

deket sih.  

  

7. Sama kakak-kakanya 

juga? 

Iya    

8. Dia sering cerita ga 
sih sama kamu kalau 

misalkan dia ada 

masalah sama orang 

tuanya ? 

Biasa kalau ada masalah ya 
ceritanya ke aku sih. 

Maksudnya kalau masalah 

dalam keluarganya sendiri 

gitu. Dia misal lagi jengkel 
sama papanya, dia tetep ga 

cerita sama saudaranya. 

Biasanya ceritanya ke aku. 

D6 Strategi coping 

9. Terus kalau sama 

temen-temennya 

gimana? 

Kalau sama temen-temen ya 

kaya kamu kenal juga pasti. 

  

10. Menurutmu gimana? Ya sama kaya tadi. Dia yang 
apa adanya. Simpatinya juga 

tinggi sama yang lain terus. Ya 

walaupun dia lagi jengkel-
jengkelnya sama temennya 

pun juga yaudah paling cuma 

hari itu aja besok aja juga balik 

lagi. 

 
P13 

Hubungan 
dengan teman 

11. Kalau temen-temen 

SMPnya? Masih 

suka kontak-
kontakan ga sih dia? 

Temen-temen SMPnya 

setahuku ga pernah sih. 

Maksudnya pernah tapi cuman 
satu, yang emang dia deket 

aja. Itu soalnya dari SMP ke 

SMA bareng. Tapi kalau yang 

lain sih engga. 

  

12. Nah kan kamu tahu 

nih dulu V pernah 

kena bullying sama 

temen-temennya, 
kamu tahu ga sih 

akibat-akibatnya apa 

aja yang disebabkan 
karena tindakan 

bullying itu?  

Maksudnya dampaknya?   

13. Iya, dampaknya. Mungkin menurutku dia jadi 

kurang percaya diri. Ya 
mungkin kalau positifnya dia 

juga jadi enggak tega juga 

kalau ngebully orang. 
Misalkan kalau ngomong 

langsung dia juga mikir-mikir. 

Hm misalkan salah pun, 
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Dampak 

bullying 
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dimaafin dulu. Entah dia 
setelah itu jengkel atau gimana 

tapi dia ga berani ngomong 

langsung. Terus ya kalau 
menurutku sih negatifnya 

kurang percaya diri. Tapi 

kurang percaya dirinya itu mau 

dilepas suruh mandiri juga 
susah gituloh. Dia gabisa 

ngambil keputusan sendiri 

juga.  

P4 

14. Terus hm dari 

pandanganmu nih 

gimana caranya V 

untuk mengatasi 
dampak-dampaknya 

itu? 

Kalau ngatasin dampak-

dampanya itu biasanya cerita 

ke aku. Terus ngoomong ya 

kalau misal kaya kemarin mau 
ke Jogja yang tes seleksi 

beasiswa itu dari tahap 

pertama sampe tahap terakhir 
selalu apa udah panik duluan. 

Ya kalau aku sih cuman 

ngomong, ya kalau udah 
waktunya dapet ya pasti ya 

mau gimana pun itu juga bakal 

dapet. 

D6 Strategi 

mengatasi 

dampak bullying 

15. Itu kaya kamu 
meyakinkan dia? 

Iya, maksudnya ya tetap 
tenang aja maksudnya kalau 

emang ga dapet berartikan kita 

bisa buat rencana lain. Paling 
enggak kalau rencana A ga 

berhasil ada rencana B kalau 

ga berhasil ada rencana C. 

yang penting gausah panik 
gausah khawatir.  

  

16. Berarti secara ga 

langsung solusinya 
adalah kamu ya? 

Iya.   

17. Setelah si V cerita 

sama kamu, ada 

perubahan ga sih? 

Ya kalau langsung hilang sih 

enggak. Maksudnya dia lebih 

berkurang iya cuma paniknya 
tetep. Waktu maju juga deg-

degan tetap tapi lebih 

berkurang. Untuk 
menghilangkannya susah juga 

sih. Karena dia udah khawatir 

duluan, lalu berpikirnya untuk 

kemungkinan terburuknya 
terus. Jadinya kan ga pede.  

 cara mengatasi 

masalah 

18. Ada ga sih perbedaan 

dari dulu masih 
awal-awal nih sama 

Ya kalau perubahan 

menurutku udah ada. Dulu kan 
hm setidaknya kalau dulu 
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sekarang, kayak 
paniknya dia gitu? 

mencoba hal baru itu susah 
banget, kalau sekarang ya 

mau. Misal kalau terakhir itu 

ta ajari nyetir. Dulu pertama 
kali kan, ya aku juga belum 

terlalu bisa ngajarin, cuma ta 

bilangin aja suruh nyoba. 

Terus jadinya sama dia cuman 
ta suruh mundur di gas 

sekenceng-kencengnya kan. 

Jadi dia udah panik terus 
langsung ta rem abis itu dia 

langsung kaya udah mati rasa. 

Udah langsung keluar gitu. 
Tapi kemarin ta suruh lagi ya 

dia mau nyoba maksudnya dari 

dia yang udah kaya trauma 

gitu kan sampe, ya ga nabrak 
juga sih, cuman kan kenceng 

banget. Dia mungkin syok. 

Tapi dia mau nyoba lagi. Ta 
ajarinnya juga dari pelan-pelan 

jadinya dia udah ga panik juga. 

Ya paniknya sih ada, tapi udah 
ga kaya dululah. Pokoknya 

semua sudah baik.  

19. Balik lagi sih aku 

mau nanya, sampai 
sekarang masih suka 

bahas tentang 

bullyingnya dia dulu 
gak?  

Engga sih. Kalau dibahas 

engga sih. Mungkin dia cerita 
tapi kalau menurutku udah 

engga kepaitan. Udah masa 

lalu. Ya dia kaya dulu emang 
pernah dibully, udah selesai 

sekarang itu.  

  

20. Satu lagi, kemarin 

waktu aku tanya 
tentang keluarganya 

emang dia agak 

sedikit mbrambang. 
Kamu ngerti cerita 

tentang keluarganya 

ga sih? 

Ya karena kalau menurutku 

dia juga pernah kaya sedih gitu 
karena kan dulu dia dimanja 

terus semua itu hilang dia jadi 

merasa kehilangan juga dan 
orang tuanya juga mulai 

penurunan, mulai rewel. 

Kadang dia juga jengkel 

sendiri. Kalau menurutku sih 
ya karena dia dulunya dimanja 

sih semua ada, sekarang dia 

harus usaha sendiri terus masih 
harus direpotin sama orang 

tuanya juga.  
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21. Okey. Yaudah segitu 

aja kok. Terimakasih 
banyak ya, maaf 

Hehehe iya gapapa, sama sama 

juga. 
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kalau aku 
merepotkan 
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Tabel. Observasi Subjek 2 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (Inisial) VT 

Jenis Kelamin Perempuan 

Usia (saat ini) 22 tahun 

Usia mengalami 

bullying 

13-15 tahun 

Jenis bullying Verbal dan fisik 

Observer Saras 

 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek Subjek berpakaian rapih dan bersih. 

Kondisi fisik subjek Subjek terlihat baik dan sehat-sehat saja saat 

melakukan wawancara, tanpa ada kekurangan 

apapun. 

Cara subjek 

menjawab pertanyaan 

peneliti 

Deskripsi 

Cara berbicara subjek Subjek berbicara jelas saat diajak berbicara dan 

menjawab pertanyaan wawancara. 

Cara menjawab subjek Subjek menjawab jelas dibeberapa pertanyaan 

saat wawancara. Tetapi subjek menjawab dengan 

sedikit terbata saat ditanyai mengenai keluarga. 

Subjek juga sering memperagakan jawaban 

dengan tangan. Selain itu, subjek selalu mencari 

benda untuk dimainkan dengan tangannya 

contohnya ikat rambut atau tisu. 

Ekspresi wajah subjek Subjek sempat terlihat sedih saat ditanyai 

mengenai keluarganya.  

Kontak mata  Subjek memberikan kontak mata kepada peneliti 

selama sesi wawancara berlangsung. 

Perilaku coping Deskripsi 

Tindakan langsung 

Subjek marah. Subjek sering terlihat marah saat ditanya 

mengenai pengalaman bullying dan meceritakan 

tentang keluarganya. 

Subjek tidak mau 

membicarakan topik 

bullying dengan cara 

Subjek tidak pernah mengalihkan pembicaraan. 
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mengalihkan 

pembicaraan 

Subjek diam saja ketika 

ditanya mengenai 

peristiwa bullying yang 

dialami. 

Subjek tetap menjawab pertanyaan walaupun 

sedikit terbata-bata.  

Subjek banyak 

membahas temannya 

saat berbicara 

mengenai hidupnya. 

Subjek banyak membahas tentang temannya saat 

wawancara. 

Peredaan atau peringanan 

Subjek berdoa. Saat melakukan sesi wawancara, subjek tidak 

terlihat sering memanjatkan doa. Tetapi dilihat 

dari keseharian subjek, dia aktif dalam kegiatan 

di gereja.  

Subjek menghela napas 

untuk menenangkan 

diri saat membicarakan 

peristiwa bullying 

Subjek banyak menghela nafas saat melakukan 

wawancara. 

Subjek ragu saat 

menjawab pertanyaan 

mengenai peristiwa 

bullying. 

Beberapa kali subjek terlihat ragu saat menjawab 

pertanyaan mengenai peristiwa bullying yang 

dialami. 

Subjek banyak 

tersenyum saat 

wawancara. 

Subjek banyak tersenyum saat melakukan 

wawancara. Tetapi senyum yang dilakukan 

subjek terlihat sinis. 

Subjek mengalihkan 

pembicaraan. 

Subjek tidak mengalihkan pembicaraan saat 

melakukan wawancara. 

Subjek membuat 

lelucon atau bercanda 

Subjek terkadang membuat lelucon saat 

wawancara. 

Subjek datang ke 

tempat pertemuan 

wawancara membawa 

teman. 

Subjek datang sendiri tanpa membawa teman. 

Subjek merasa sedih 

saat menceritakan 

pengalaman bullying 

yang dialaminya dulu. 

Subjek terlihat sedih apabila ditanya mengenai 

pengalaman bullying yang dihadapi.  
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G. SUBJEK 3 

Tabel. Verbatim Wawancara Subjek 3 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (inisial) EL 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Usia (saat ini) 23 tahun 

Usia mengalami 

bullying 

12 – 14 tahun 

(SMP) 

Jenis bullying Verbal dan Fisik 

 

No Pertanyaan Jawaban  Koding  Catatan 
1 Boleh perkenalkan 

diri, namanya siapa? 
Nama saya EL    

2 Kalau boleh tahu 

nama panjangnya? 

Nih ya aku tulis aja   

3 Jenis kelamiinnya? Hmm okey, laki-laki   

4 Usianya saat ini? Saat ini 23 tahun   

5 Terus kalau boleh 

tahu, kamu itu 
mengalami bullying 

itu waktu umur berapa 

ya? 

Umur 12 sampai sekitar 14 

tahun. No, 12 sampai 14 
tahun. Ga tiap hari sih.  

 

 
P12 

 

 

6 Berarti waktu kamu 
SMP? 

Waktu SMP.    

7 Sekarang aku boleh 

tanya gak sih? Latar 

belakang bullying 
yang kamu alami, 

boleh diceritain ga sih 

kamu mengalami 
bullying waktu SMP 

itu? 

Cerita waktu dari awal SMP 

aja kali ya? 

Cerita bermula dari tahun 
2006. Waktu itu saya baru 

pindah. Hm pindah tempat 

tinggal dari, saya ngerantau 
dari kampung ke Jogjakarta. 

Sebutin ga nih sekolahnya 

dimana? 

 Alasan dibully 

8 Boleh nanti kalau 
misalkan mau 

disembunyikan atau 

apa namanya bakal 
aku singkat? 

Oh yaudah gausah kalau 
gitu.  

Hm ya saya ngerantau di 

usia 12 tahun. Hm yang 
melatarbelakangi saya 

merantau itu karena keluarga 

saya kebanyakan perantau 

dan kebanyakan orang 
Sumatera kan banyak yang 

merantau. Saya juga 

ngerantau sejak lulus SD. 

 Alasan dibully 



192 
 

 
 

Saya sekolah di SMP, salah 
satu SMP swasta di Jogja 

yang kebetulan hm isinya 

tuh yah bisa dikatakan 
orang-orang beradalah.  

9 Terus? Terus saya masuk di SMP 

itu. Saya ngerasa karena 

budayanya beda, budaya dari 
luar dan di kota Jogja beda, 

saya kaget dong saya belum 

bisa imbangin. Ya namanya 
juga orang luar pulau.  

(subjek diam) 

Jadi ya bisa dibilang saya 

dulu, pendiem. Waktu saya 
kelas 1 SMP ga punya 

banyak temen karena 

perbedaan budaya itu tadi. 
Tapi saya punya 1 teman 

dekat waktu kelas 1 SMP. 

Hmm dia selalu, apa, selalu 
nemenin kalau kemana-

mana. Dan bisa dibilang kita 

berdua itu bukan orang yang 

menonjol di sekolah, prestasi 
enggak dibilang gaul juga 

enggak. Ya bisa dibilang 

anak yang biasa ajalah. 
Culun. Orang bilang jaman 

dulu culun.  

Terus apalagi? 
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P16 

Alasan dibully 

10 Kalau hmm kisah 
bullyingnya itu? 

Ooh, kisah bullyingnya dari 
saya pribadi banyak sih yang 

bilang hmm gini ceritanya 

kalau dari saya. 
(subjek tertawa) 

Pernah ada, ada perempuan, 

anak-anak perempuan. Satu 
angkatan sama saya waktu 

itu saya kelas 1. Pernah, 

sering dan sering banyak 

banget yang bilang „eh sok 
imut‟. Gitu. Karena bisa 

saya akuin dulu badan saya 

kecil. Hm terus culun dan 
yah ga ada apa-apanya. Ga 

banget lah, dandannya ga 

banget. Bau, dekil. Mereka 

sering bilang dengan kata-
kata yang kurang nyenengin. 
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Kaya ga dianggep orang gitu 
deh pokoknya.  

11 Contohnya kata2nya? Ya tadi. „eh sok imut‟ gitu. 

Terus kaya hm „eh culun‟ 
dan lain-lain.  

  

12 Yang menghina? Heem. Yang intinya 

menghina. 

  

13 Lalu? Ada juga yang bilang bau 
juga ada.  

  

14 Itu waktu kelas 1? Kelas 1. Padahal gatau deh 

bau apa enggak.  

  

15 Terus? Tapi gapapa. Karena itu juga 
sih yang bikin saya sampai 

sekarang itu hm jadi takut 

buat terlihat jelek di depan 

orang gituloh. Dampak 
jeleknya itu. Tapi gatau itu 

dampak jelek apa bukan ya. 

Jadi saya itu jadi sekarang 
jadi takut gituloh. Karena 

waktu SMP sering dibilang 

kaya gitu. Ya saya tuh 
gamau, jadi sering ngaca jadi 

sering takut ga match soal 

pakean atau, pokoknya 

gamau deh terlihat jelek 
didepan siapapun. Karena itu 

tadi alasannya.  

P13 
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16 Selain dibully secara 
verbal itu, secara 

diomong-omongin itu, 

ada lagi ga sih yang 

lain? 

Oh ada, ada. Tapi itu lain 
kasus.  

  

17 Gimana, boleh 

diceritain? 

Itu hmm itu waktu kelas 2 

SMP, yang ngebully bahkan 

adik kelas saya sendiri. Ya, 

saya kelas 2 masih culun. 
Masih belum gaul. Waktu itu 

gini, saya lagi jalan. Lagi 

jalan sama teman. Hmm 
lewat genangan air gitu terus 

papasan sama adek kelas, 

gerombolan adek kelas saya. 
Terus tiba-tiba mereka, kita 

lagi nyanyi-nyanyi ga jelas 

gitu. Tiba-tiba mereka 

sambil nyipratin air ke kita 
sambil ngatain saya lupa. 

Terus temen saya malah 

nanggepin gitu. Kayak 
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„apaan sih‟. Terus mereka 
kaya ngajakin berantem gitu. 

Mereka ngajakin berantem. 

Dan temen saya bodohnya 
ini nge-iya-in juga. Karena 

sebenernya waktu itu dia 

ngebelain saya sih. Hm terus 

dibawa, kita berdua dibawa 
ke gudang kosonglah ada. 

Saya waktu itu inget banget 

karena temen saya ini malah 
ngeladenin, dia jalan tapi 

dari belakang ada kaya balok 

kayu sebekas kursi sekolah. 
Terus saya dicegat. Terus 

temen saya jalan dari 

belakang kepalanya dipukul 

paka balok kayu ceprek. 
Tapi dia gapapa.  

 
 

 

 
D6 

 

18 Kamu juga kena itu? Enggak. Cuman beda. Kalau 

saya mah cuman di yah 
dipepet doang lah.  

 Peristiwa 

bullying 

19 Dipepet doang tuh 

gimana? Disenggol-

senggol gitu? 

Heem. Cuman kaya 

diancem.  

  

20 Selain itu ada lagi? Selain itu, ada lagi. Tapi 

bukan di sekolah saya sih. 

Waktu SMA.  

  

21 Berarti itu kamu 
sampai SMA? 

Enggak. Itu kelas 3 SMP 
sempet ga pernah ngerasain 

itu.  

  

22 Tapi pas SMA ini? Pas SMA ya. Tapi ceritanya 

beda. Waktu itu saya masuk 
SMA, ada salah satu SMA 

negeri. Jogja juga. Tapi 

waktu kelas 1 tuh masih 
sering main ke tongkrongan 

dekat SMP. Dan di situ kan 

banyak anak-anak SMA, 
SMA swasta juga yang 

kebetulan musuhan sama 

sekolah saya. Tapi saya kan 

dulu gatau apa-apa, eh tau 
sih sebenernya. Cuman saya 

gamau, gamau ikut campur. 

Karena kan saya dulu 
nongkrongnya di sini jadi ga 

masalah dong kalau 

misalkan saya nongkrong di 
sini lagi. Terus waktu itu 
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hari Jumat, saya nongkrong 
di sana. Tiba-tiba, ada kali 

30 orang dateng 

ngerubungin saya. Itu saya 
sendiri. Dan itu saya 

diintimidasi sama mereka. 

Kaya ditanyain „Lu anak 

sekolah sana ngapain 
nongkrong di sini‟. Intinya 

kata-katanya kayak gitu. 

Terus hm karena saya 
merasa ini tempat umum dan 

dulu saya juga sering 

nongkrong di sini dan saya 
ga pernah ngerasa ada bikin 

masalah, terus terang saya 

ngelawan. Bukan ngelawan 

dalam arti apa. Saya 
membela diri. Karena saya 

ngerasa ga salah.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

D7 

23 Sampai fisik? Sampai fisik.    

24 Fisiknya tuh gimana? Untungnya waktu itu saya 
pakai helm. Langsung salah 

satu dari mereka langsung 

kaya mukul di kepala. Tapi 
karena saya ga berani buat 

bilang ampun. Kalau saya 

ampun saya bakal diabisin 
sama senior di sekolah. Jadi 

mending diem aja. 

Pilihannya berat sih. Milih 

dipukulin orang lain atau 
dipukulin senior sendiri. Ya 

mending dipukulin orang 

lain sih.  

 Peristiwa 
bullying 

25 Ntar, berarti ketika 

kamu di situ kamu 

ngomong ampun 

mereka bakal berenti 
kan? 

Heem. Tapi karena saya ga 

ngomong ampun, mereka 

tetep mukulin. 

  

26 Tapi ketika kamu 

ngomong ampun, yang 
mukulin kamu tu 

bukan  mereka tapi 

seniormu? 

Ya mungkin senior di 

sekolah kaya bakal ngatain 
saya culun lagi atau gimana. 

Kan saya juga bawa nama 

jelek mereka. Masih kelas 1, 

namanya juga kelas 1. 
Remaja.  

  

27 Okey balik lagi ke 

SMP tadi ya. Kamu 
pernah ga sih cerita ini 

Enggak.    
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sama orang tua? 

28 Orang tuamu ikut ke 

Jogja ga sih? 

Enggak. Lagian itu cuman 

sampai kelas 2 doang.  

  

29 Kelas 3 sama sekali 

enggak? 

Kelas 3 keadaannya kebalik 

sih jadinya. Kelas 3 
keadaannya kebalik karena 

cerita teman saya tadi. Yang 

waktu kita dibawa ke 
gudang, waktu temen saya 

dipukul kepalanya pakai 

balok itu. Itu semua orang 
kaget dong, karena dia sama 

sekali enggak berdarah 

bahkan ngerasa sakit aja 

enggak. Dia cuman kaya 
„Aw‟. Terus jalan terus. Abis 

itu masuk diajak masuk ke 

gudang saya disuruh 
nontonin temen saya 

berantem sama 3 orang 

karena ngebelain saya tadi.  

  

30 Rasanya kamu 
ngeliatin temenmu 

di…. 

Yang ngajakin saya itu 
temen saya minta buat 

nonton. Karena dia pernah 

bilang gini, „kalau EL ga 
ada, mending gausah deh‟.  

  

31 Tapi perasaanmu 

nonton itu gimana? 

Ngerasa bersalah iya. Hm 

sedih iya, tapi ya seneng, 

senenglah. Ada yang belain.  

P14 Strategi 

mengatasi 

dampak 
bullying 

 

32 Jadi perilaku 

bullyingnya hanya itu 
ya? 

Perilaku bullyingnya hanya, 

pernah juga banyak sih di 
sekolah. Hmm seringnya 

tiba-tiba pas istirahat sholat 

atau pas lagi lewat tiba-tiba 
didorong. Atau kan saya 

naik sepeda ya dulu waktu 

SMP. Hm pas mau pulang 
tiba-tiba sepedanya udah ga 

ada. Dan ternyata sepedanya 

di tongkrongannya anak-

anak itu. Anak-anak geng 
itulah ibaratnya.  

 Peristiwa 

bullying 

33 Pernah berpikir untuk 

melawan ga sih? 

Pernah. Berpikir buat 

ngelawan pernah. 

  

34 Terus ngelawan? Enggak.  D4  

35 Kenapa? Hm. Sadar diri aja sih. Tapi 

akhirnya kelas 3 saya bagian 

dari mereka juga. (subjek 

P2 Strategi 

mengatasi 

dampak 
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tertawa) bullying 
 

36 Karena kisah temenmu 

tadi? 

Kisah temen itu tadi. Terus 

karena ada masalah internal 
di sekolah juga kaya 

gengnya tu lama-lama 

mecah.  

  

37 Terus kamu, kan kamu 
istilahnya kelas 3 

gabung nih sama 

mereka. Perilakunya 
mereka masih tetap 

sama gak? Ngebully 

orang lain itu? 

Oh ngebully orang lain. Hm 
iya. 

  

38 Kamu ikutan? Enggak.   

39 Kenapa? Karena saya ngerasain jadi 

diri saya dulu.  

P14  

40 Berarti ketika teman-

temanmu membully 
orang lain, kamu 

hanya diam berarti? 

Heem.    

41 Okey, tadi kan kamu 

udah cerita masalah 
perilaku bullying yang 

kamu terima. Aku 

boleh tahu ga sih 
perasaanmu waktu 

kamu ngalamin 

bullying itu gimana? 

Takut. Waktu saya SMP 

sering takut di sekolah. 
Waktu kelas 1, ga pede. Hm 

kaya ruang geraknya itu 

terbatas. Ga pede sama 
pergaulan sosialnya.  

D3 Dampak 

bullying 

42 Kalau akademismu 
gimana? 

Lumayan, lumayan bagus.    

43 Jadi itu tidak 

mempengaruhi 
akademismu? 

Enggak.   

44 Hanya mempengaruhi 

perasaan takutmu dan 

bergaulmu? 

Iya.   

45 Nah, karena kamu 

dulu mengalami 

bullying itu kan pasti 

ada akibatnya ya, ada 
dampak-dampaknya 

waktu dulu. Boleh 

dijelasin ga dampak-
dampaknya itu apa aja 

sih waktu dulu? 

Waktu dulu. Hmm 

dampaknya kalau secara 

fisik mungkin ga ada ya. Ga 

ada yang sampe sebegitunya, 
kekerasan fisik luka atau 

apa. Pernah sih waktu SMP 

patah tangan tapi bukan 
karena bullying juga sih. 

Kejadiannya di sekolah 

cuman itu bukan karena 
bullying sih. Dampak 

fisiknya kayanya ga ada. 

Tapi psikis saya mungkin ya 

 Dampak 

bullying 
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waktu SMP.  

46 Boleh dijelasin 

dampak psikisnya apa 

aja? 

Ya itu jadi ga pede. 

Mungkin sampai sekarang 

kali ya. Ga begitu pede. Hm 
terus takut sama orang yang 

kelihatannya lebih serem 

gitu. Yang badannya lebih 

gede. Ya karena bisa 
dibilang dulu anak-anak 

seusia saya udah badannya 

udah gede-gede lah.  

 

 

D3 
 

Dampak 

bullying 

47 Lah selain itu? Udah itu aja   

48 Nah tadi kan itu 

dampak yang kamu 

rasakan waktu dulu, 
kalau yang sampai 

sekarang masih kerasa 

itu apa? 

Sampai sekarang masih 

kerasa itu, ga pede.  

  

49 Tadi kan kamu 
menyebutkan kamu 

takut terlihat jelek? 

Iyah, ga pede terus ga 
pedean sama hmm ya selalu 

selalu takut kalau tampil 

jelek aja di depan orang 
terlihat jelek di depan orang. 

Takut dinilai jelek secara 

fisik dan perilaku. 
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50 Dan itu menurut kamu 
mengganggu ga sih? 

Ganggu.    

51 Ganggunya gimana? Orang-orang bilang tuh 

rempong.  

  

52 Rempong dalam 
artian?  

Rempong dalam artian 
dandanan. Hmm sering 

banget ngaca. Itu kayanya 

juga dampak dari dulu sering 
dikatain juga sih. Terus 

kemana mana tuh hmm 

pengennya bawa parfum 

bawa peralatan dandan. Itu 
kan hal yang ga lumrah buat 

cowok gituloh. Terus hm itu 

kalau dari segi penampilan 
ya. Kalau dari yang lain itu 

mungkin yang sampai 

sekarang itu saya jadi takut 
buat ngambil keputusan. 

Buat ngambil tindakan.  
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53 Karena? Karena dulu waktu SMP 

saya sering takut buat 
menghadapi hm kehidupan 

di sekolah.  

 

D3 

 

54 Berdampaknya kamu Hm iya. Terus ah jadi agak,  Dampak 
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jadi takut mengambil 
sebuah keputusan ya? 

jadi, sama orang jadi 
tertutup. Ya mungkin saya 

bisa bergaul sama orang tapi 

kan saya sendiri yang 
ngerasa kalau saya orangnya 

tertutup sama orang. Jadi 

lebih suka nyendiri sih, apa 

apa sendiri.  

 
 

 

 
P4 

 

bullying 

55 Ada lagi? Hmm, udah.   

56 Okey, jadi intinya 

adalah dampak itu 
lumayan mengganggu 

kehidupanmu? 

Lumayan mengganggu.   

57 Tapi apakah ada 

dampak positifnya ga 
sih? 

Dampak positifnya ada. Hm 

dampak positifnya karena 
dikatain karena dulu sering 

dikatain jelek kaya kita ada 

motivasi buat jadi lebih 

bagus ada. Selalu. Dan hm 
ga pernah merasa puas sama 

yang udah kita capai. Itu 

gatau sih buat saya itu positif  
karena kaya hm kaya kita 

boleh bangga sama sesuatu 

tapi ga cepat puas gitu. 
Orang bilang penampilan 

saya bagus saya lebih 

pengen lebih bagus lagi dari 

yang dulu. Hm orang bilang 
saya udah lumayan baik 

secara penampilan saya 

pengen lebih baik lagi hmm 
terus karena bully itu juga 

sih saya ngerasa hm apa oh 

ternyata ga ada gunanya, hm 
apa ya. Dampak positifnya 

saya lebih menghargai orang 

yang kekurangan. Gamau 

nyakitin mereka yang secara 
fisik kurang. Karena saya 

dulu pernah ada di posisi itu. 

Jadi saya ga pernah. 
Mungkin kalau saya mau 

ngebully orang karena 

kelakuannya mungkin 

karena sikapnya tapi bukan 
karena penampilannya. 

Bukan karena dia telihat 

lemah.  
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58 Tapi karena memang Iyaa, karena perilakunya   
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dia pantas dibully ya? memang jelek.  

59 Boleh diceritain ga sih 

kehidupan sosialmu, 

kehidupanmu dengan 
keluargamu seperti 

apa? 

Keluargamu sekarang 

dimana? 

Di Lampung. Papa, mama, 

kakak, adek.  

  

60 Berarti kamu bertiga? 

Tiga bersaudara? 

Iya tiga bersaudara.   

61 Kakakmu laki-laki? 

Adekmu perempuan? 

Iya    

62 Bisa diceritain ga sih 

hubunganmu dengan 

keluargamu seperti 
apa? 

Sama keluarga? Deket.   

63 Deket banget?  Waktu dulu pertama 

ngerantau, enggak. Waktu 

SMA waktu umur 15 sampai 
awal-awal kuliah mungkin 

sampai umur 20 tahun itu 

lagi jauh-jauhnya karena lagi 
deket-deketnya sama temen 

kan. Tapi setelah umur 20 

tahun sampai sekarang saya 

ngerasa deket sama orang 
tua. 

 

 

 
 

 

D6 

Hubungan 

dengan 

keluarga 

64 Dekatnya dalam 

artian? 

Dekat dalam artian, saya 

ngerasa kaya ga ada yang 
bisa bantu saya lebih banyak 

daripada orang tua di dunia 

ini. 

D6 Hubungan 

dengan 
keluarga 

65 Kamu deketnya sama 
siapa? 

Mama papa.    

66 Sering cerita berarti? Sering cerita. Sering banget 

kalau sekarang.  

  

67 Kalau sama kakak 
atau adek? 

Enggak.    

68 Sama sekali enggak? Jarang. Tapi kalau ngobrol 

langsung ketemu gitu deket 

ya nyambung. Tapi kalau 
cerita lagi sedih atau lagi 

bingung pasti cerita sama 

mama papa. Gatau kenapa 
kalau cerita sama mereka 

bawaannya lega. Apapun. 

Dalam apapun. 

 

 

D6 

Hubungan 

dengan 

keluarga 

69 Kamu kalau cerita 
sama mereka via? 

Via telpon. Pasti. Ya kadang 
di rumah kalau pas lagi 

pulang. 
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70 Kamu pulangnya 
berapa tahun? 

Setahun sekali pasti.    

71 Berarti ketika kamu 

pulang ke sana itu 
kamu sering kumpul-

kumpul lengkap? 

Hmm. Engga, enggak juga. 

Cuman di rumah aja. Tapi 
kalau sama mama papa 

sering pergi bareng.  

  

72 Kakakmu juga masih 

di Lampung? 

Enggak. Di Bogor.   

73 Adek? Adek di Lampung.   

74 Terus kamu di sini 

tinggal sama siapa? 

Di sini tinggal sama kakak 

sepupu. 

  

75 Deket sama kakak 
sepupu? 

Lumayan.   

76 Lumayannya tuh 

gimana? 

Lumayan dekat.    

77 Bisa dijelasin gak 
lumayan dekatnya tuh 

gimana sih? Misalkan 

ada masalah nih sama 

pacarmu atau 
pertemananmu, cerita 

gak sih? 

No. kalau masalah pribadi 
sih jarang cerita sih.  

  

78 Tapi malah ceritanya 
ke mama papamu? 

Iya. Kalau masalah pribadi, 
kalau saya cerita itu cuman 

ke orang-orang tertentu. Ke 

sahabat, ke mama papa atau 

pacar aja. Tapi kalau udah 
masalah yang akademik, 

masalah keuangan, masalah 

masa depan dan segala 
macam pasti ke orang tua. 

 
 

D6 

Hubungan 
dengan 

keluarga 

79 Berarti orang tua 

nomer 1 ya? 

Nomer 1 kalau ada masalah. 

Kalau ada masalah, hahaha. 

Kalau seneng-seneng nomer 
terakhir. 

  

80 Kalau misalkan telpon 

orang tua tuh setiap 
hari? 

Dulu hampir setiap hari.    

81 Sekarang?  Sekarang sering sih. Tapi 

tetep saya yang nelpon 

duluan. Ya kadang mereka 
nelpon duluan sih.  

  

82 Okey aku mau nanya, 

dulu waktu kamu 

rantau di Jogja itu 
tinggalnya sendiri? 

Ngekos.    

83 Itu emang dibolehin 

sama orang tua atau 
kamu emang pengen? 

Pengen terus oang tua juga 

ngebolehin. 

  

84 Lalu hubungan kamu Hm beda pasti sama waktu  Hubungan 
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dengan teman-
temanmu sekarang 

gimana? 

SMP dulu. Karena waktu 
SMP udah tahu tipikal, udah 

banyak belajar tentang 

karakter orang. Banyak lah, 
oh ternyata orang itu kaya 

gini. Biasanya orang yang 

ngebully itu ya dia pasti di 

rumah kurang perhatian 
juga. Ada sesuatu dalam diri 

dia kenapa kok dia ganggu 

orang.  

 
 

 

 
 

P13 

dengan teman 

85 Terus kalau 

pertemananmu 

sekarang? 

Pertemanan sekarang, 

alhamdullilah 

menyenangkan. 

  

86 Menyenangkan 
gimana? 

Nyenengin.    

87 Sekarang kalau boleh 

tahu kamu kuliah 

dimana sih? 

Di universitas U   

88 Kalau boleh tahu 

pertemanan di 

universitas U tuh 
gimana sih? 

Hm ya bisa dibilang saya 

punya lebih banyak teman 

daripada waktu sekolah kaya 
SMP.  

  

89 SMA? Lebih banyak lagi waktu 

saya kuliah. Waktu saya 

kuliah orang-orangnya gak 
pernah ada yang ngebully, 

gak pernah ada yang ngata-

ngatain. Bahkan saya lebih, 
malah saya ngerasa saya 

yang ngebully, suka ngejekin 

mereka kalau misalkan ada 

apa-apa. Orang anak-
anaknya baik. Saya ngerasa 

sangat amat diterima di hmm 

di lingkup pertemanan saya 
waktu kuliah. Dan saya 

ngebaur ke semua orang di 

kampus. Bisa dibilang 
180derajat daripada waktu 

saya SMP.  

 

 

 
 

 

 
P2 

Hubungan 

dengan teman 

90 Lebih pede? Lebih pede, lebih bisa bebas 

mengekspresikan. Saya mau 
berbuat konyol. Saya mau 

ngapain, mau terlihat goblok 

mau terlihat keren gitu di 
sana bisa di lingkungan 

temen-temen. Mau cerewet 

bisa, mau jadi pendiem bisa. 

Mereka nerima. Mau bergaul 
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sama yang alim mau sama 
yang nakal-nakal sama aja di 

sana.  

91 Ada temen dekat? Banyak. Udah hampir gabisa 
disebut kalau temen kampus.  

  

92 Berarti istilahnya 

kamu lebih baik 

sekarang ya? 

Lebih baik sekarang. SMP 

ke SMA, SMA lebih baik 

dari SMP. Kuliah lebih baik 
dari SMA.  

  

93 Ceritain waktu SMA 

dong? Pergaulan 

teman-temanmu aja.  

Hmm pergaulan teman-

teman SMA alhamdullilah 

sih seneng aja masuk di 
SMA yang bisa dibilang 

sekolah negeri biasa bukan 

yang isinya orang-orang 
yang wow. Malah di sekolah 

saya itu ya, ya memang sih 

terkenal dengan gangnya 

yang nakal-nakal banget. 
Kalau mau searching di 

google juga bisa SMAN X 

Jogja udah terkenal emang. 
Dulu saya juga masuk ke 

sekolah itu alesannya cuman 

1, pengen ikut geng itu. 
Pengen masuk ke geng itu. 

Serius. Itu alasan paling 

konyol. Karena dulu saya 

ngerasa waktu SMP, saya 
apaan sih, saya gabisa 

nunjukin jati diri saya. Saya 

pengen nyari jati diri saya di 
sekolah yang terkenal nakal 

gitu.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

P2 

Hubungan 

dengan teman 

94 Pengen membuktikan? Pengen membuktikan ke 

orang-orang kalau saya bisa. 
Bisa terlihat lebih keren 

kalau orang bilang. Tapi 

pada akhirnya waktu saya 
masuk ke sekolah itu, 

kenyataannya beda sama 

yang orang-orang omongin. 
Jadi dulu orang-orang bilang 

SMAN X isinya anak-anak 

nakal cowok-cowok nakal 

ternyata di dalemnya ada 
kaya hm ada didikan lain. 

Ada didikan lain. Hm di 

sana diajarin buat 3 hal, 
solidaritas, persaudaraan dan 

P2 
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low profile. Jadi waktu kita 
masuk di sana dan istilahnya 

ikut sama orang-orang di 

sana, kita gaboleh nyebut 
keluar kalau kita itu anak-

anak geng gituloh. Kita 

harus tetep rendah hati, 

mikirin temen, dan harus hm 
tetep berbagi ke orang lain. 

Jadi di sana saya diajarin 

banyak, apalagi tentang 
pertemanan dan untuk jadi 

orang yang biasa aja. Tapi 

beda waktu saya SMP, saya 
ngeliat temen-temen saya 

kalau pergi ke mall atau 

kemana ke kafe make celana 

jeans pakai sepatu pakai 
kemeja, saya ga pernah 

nemu itu di lingkup 

pertemanan SMA. kemana 
mana pakai celana pendek, 

sandal jepit, dan saya 

nyaman gituloh waktu SMA 
, saya nyaman dengan kaya 

gitu. Oh ternyata nilai orang 

itu gausah dari penampilan, 

kenapa sih harus terlihat 
menarik. Tapi kalau kuliah 

kan mungkin beda lagi ya. 

Kan udah tuntutan buat 
rapih, lebih rapih, lebih 

sopan. Mungkin waktu 

jaman SMA dulu temen-

temennya cuman nongkrong 
di warung kaki lima aja jadi 

emang ga perlu mewah-

mewah gituloh harus pada 
porsinya.   
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95 Kalau boleh tahu nih, 

sekarang kan kamu 

sudah punya pacar. 
Hubunganmu dengan 

pacarmu gimana? 

Hubungan dengan pacar, 

hmm dia adalah orang yang 

sekarang aku anggap 
terdekat setelah keluarga 

atau hampir sama.  

Ada masalah yang saya 
gabisa ceritain ke orang tua 

karena takut mereka 

kepikiran jadi saya cerita ke 
pacar. Tapi ada juga masalah 

yang saya gabisa cerita ke 

 

D6 

 
 

 

D6 
 

Hubungan 

dengan pacar 
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pacar saya secara mendetail 
dan saya cerita ke orang tua 

saya. Kadang ada yang lega 

cerita ke orang tua, kadang 
ada juga yang lega kalau 

ceritanya ke pacar.  

96 Kamu kan tadi 

menyebutka juga ada 
dampak-dampak dari 

bullying itu 

mengganggu, nah 
selama kamu dengan 

pacarmu itu dia pernah 

kaya ngeluh ga, atau 

dia malah dia kayak 
membimbing nerima 

gitu?  

Enggak begitu sih. Tapi 

pernah dibilang „ngaca terus 
deh mau keliatan bagus di 

depan siapa sih‟. Padahal 

saya ga pernah ngerasa 
pengen keliatan atau cari 

perhatian di depan orang. 

Tapi emang udah kebiasaan, 

udah refleks gitu. Ga ada 
maksud buat bikin hm 

orang-orang diluar jadi 

ngelirik ke saya, enggak ga 
pernah. Ga pernah punya 

rasa kaya gitu. Malah saya 

ga begitu pengen orang 
ngelirik saya gituloh. Tapi 

emang udah dari refleks aja 

gitu. Kaya aduh kurang apa 

ya. Harus kaya ngaca gitu. 
Terus kaya ada cermin ngaca 

terus.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

P9 

Dampak 

bullying 

97 Tapi dia tidak terlalu 
mempermasalahkan 

itu kan? 

Ga begitu terlalu sering 
mempermasalahkan. Cuman 

dia sering ya, Cuma kaya 

heran aja.  

  

98 Tadi kan kamu sudah 
menyebutkan dampak-

dampak yang setelah 

kamu mengalami 
bullying itu kan, terus 

menurut kamu itu 

mengancam atau 

enggak sih? Kaya 
kamu jadi kurang pede 

dan segala macam. 

Ya bisa dibilang 
mengancam. 

  

99 Mengancamnya kaya 
gimana? 

Ya sebenernya di beberapa 
kesempatan di beberapa 

aktifitas itu ada yang benar-

benar dibutuhkan 

kepercayaan diri yang tinggi 
gituloh. Sedangkan kadang 

perasaan itu masih ada. Kaya 

ngomong di depan umum 
kayak sekarang ini aja, tiba-

 Dampak 
bullying 
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tiba saya jadi kehilangan 
kata-kata jadi gagap jadi ga 

rileks ceritain yang dulu-

dulu. Itu juga karena saya ga 
begitu pede untuk 

ngomongnya, jadi ya cukup 

mengancam.  

100 Terus apa sih yang 
kamu lakuin atau ada 

usaha apa ga sih dari 

kamu supaya hal-hal 
itu tuh ga ganggu 

kehidupanmu? 

Ada. Kadang hm suasananya 
ga dibegitu dibuat tegang 

supaya saya rileks.  

D5 Strategi 
mengatasi 

dampak 

bullying 
 

101 Kamu sendiri yang 

membuat suasana itu 
jadi rileks? 

Heem. Jadi saya ngomong 

jadi lebih luwes, terus bisa 
lebih pede dan kalau emang 

udah terlanjur malu banget 

tuh udah sekalian ajalah 
udah dibikin malu sekalian. 

Jadi orang itu bakal ngatain 

kita „oh ini sengaja nih 

sengaja‟. Sengaja dijelek-
jelekin. Misalkan kita 

disuruh jadi MC nih, saya 

kan ga pede. Tapi saya pura-
pura kelihatan bener-bener 

ngasal kelihatan apa ya 

kelihatan gabisa. Orang-
orang nilainya nih orang 

pura-pura doang. Padahal 

sebenernya bener-bener ga 

pede.  

 

P6 

Strategi 

mengatasi 
dampak 

bullying 

 

102 Selain itu ada lagi 

gak? 

Hm kadang yang bisa 

dibawa santai ada tapi kan 

ga semuanya bisa dibawa 
santai. Hm diberani-beraniin 

aja, kalau misalkan disuruh 

bikin keputusan atau apa 

yang gabisa tuh nekat aja 
gitu. Yang penting berani. 

Itu juga dulu kan aku gabisa 

renang, sampai semester 5 
kuliah. Berapa tahun yang 

lalu ya 2 atau 3 tahun yang 

lalu gabisa berenang, takut 

air. Akhirnya nyemplung ke 
kolam aja. Belajar di google 

gimana sih caranya belajar 

berenang. Tahu-tahu bisa 
berenang. Karena yak arena 

D5 
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keberanian itu juga sih. 
Berhasil diterapin. Belajar 

nekad dulu dan mensugesti 

diri sendiri dulu. Jadi lebih 
berani aja. 

103 Seberapa besar 

pengaruhnya itu untuk 

meringankan dampak-
dampak yang dialami?  

Hmm cukup besar sih. Dulu 

ketemu orang ramai gitu ga 

berani. Terus udah dicoba, 
misalkan ketemu orang yang 

bergerombol gitu kan dulu 

ga berani. Terus lama-lama, 
berani aja gitu karena kita 

ngerasa diri kita tuh ga salah 

ngapain takut dan nothing to 

lost aja. Akhirnya sekarang 
lebih suka sendirian 

ngadepin orang rame. 
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mengatasi 

dampak 

bullying 

 

104 Jadi sekarang  kamu 
berubah jadi lebih 

baik? 

Iya berubah, berubah 
180derajatlah bisa dibilang. 

Kalau sekarang jadi lebih 

suka sendirian buat ngadepin 

orang-orang rame. Kalau 
misalkan ditemenin 

ngadepin orang-orang rame 

kadang malah jadi gaenak 
sama temen kita. Karena 

dulu juga waktu SMP kan 

saya juga udah ngerasa 
sering banget bikin repot 

temen saya. Jadi sekarang 

juga kayak udahlah mending 

sendirian aja daripada nanti 
dianya repot atau gimana.  
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mengatasi 

dampak 
bullying 

 

105 Sekarang mau nanya 

dong, hidup kan ga 
mungkin tenang-

tenang aja nih pasti 

ada masalah. Caranya 

kamu buat ngatasin 
masalah dalam hidup 

tuh gimana sih? Ada 

strategi khusus ga sih? 

Dipikir mateng-mateng 

masalahnya. Bikin beberapa 
plan, ga cuman 1 aja. Kalau 

misalnya, saya berbuat atau 

saya milih A dampaknya 

gimana atau untung ruginya 
gimana. Kalau saya milih B 

dampaknya gimana, 

resikonya gimana. Baru 
kalau udah dari beberapa 

pilihan itu kita pilih yang 

kalau yang baik itu ini. 

Lebih berhati-hati aja. Dan 
lebih santai aja. Sekarang 

jadi bawaannya santai terus. 

Santai aja itu pasti bisa 
diselesaikan kok. Terus hm 
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lebih ke apa ya, sama orang 
tua sih. Hm kalau ada apa 

apa cerita sama mereka. 

Soalnya sekarang, istilahnya 
saya masih menjadi 

tanggungan mereka gituloh 

bukan ngurus hidup saya 

sendiri. Toh mereka juga 
masih ada. Jadi apa apa 

ceritanya ke mereka. 

D6 

106 Selalu menemukan 
solusi di orang tua ya? 

Iya, heem. Apa sharing, 
sering-sering sharing siapa 

tahu pas kita buntu. Kalau 

saya sih orangtua ya. Setiap 

orang beda-beda. Kalau 
misalkan ngadepin masalah. 

Kalau misalkan saya buntu, 

ya saya sharing sama orang 
tua, sama temen juga bisa. 

Jarang sih sama temen. 

Kecuali masalah-masalah 
yang ringanlah yang ga 

begitu berat di hidup.  

D6 
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107 Hm kamu pernah ga 

sih nyari bantuan atau 
dukungan dari orang 

lain mengurangi 

dampak-dampak yang 
kamu alami dari 

bullying dulu itu? 

Hmm ga pernah. Selalu dari 

diri sendiri. 

  

108 Kenapa? Gatau, nyaman aja sama diri 

sendiri.  

  

109 Sama orang tua juga 

enggak? 

Enggak, kalau orang tua 

enggak. 

  

110 Orang tuamu dulu 

tahu ga sih kamu 
pernah dibully? 

Enggak haha kan deket sama 

orang tua juga ini diatas 20 
tahun. Waktu remaja kan 

emang masih belum deket, 

masih takut. Waktu SMA 
emang ga begitu deket. 

  

111 Kamu memutuskan 

untuk dekat dengan 

orang tua tuh kenapa 
sih? Kalau boleh tahu? 

Karena akhirnya tersadar 

juga. Tersadar juga karena 

sebenarnya orang tua itu, 
setiap orang tua pasti selalu 

mau kasih yang terbaik buat 

kita. Kalau buat saya pribadi 
gitu. Dari materi, dukungan 

dan segala macem selalu ada 

paling depan kalau kita 

kenapa-kenapa. Tapi selalu 

 

P8 
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ada paling belakang kalau 
udah urusan seneng-seneng. 

Namanya juga anak muda. 

Itu puncaknya waktu itu hm 
saya lupa masalahnya apa. 

Mungkin saya putus sama 

pacar yang selama ini saya 

bela-belain yanag bikin saya 
agak jauh dari orang tua 

yang udah saya kasih 

semuanya dari waktu, 
tenaga, uang dan pikiran. 

Dan akhirnya dia ninggalin. 

Teman-teman juga yang 
dulu saya bela-belain mereka 

lulus pergi pulang kampung 

atau kerja di luar dan mereka 

juga ninggalin. Tapi ada 
yang ga pernah ninggalin 

saya dari dulu sampai 

sekarang. Ya orang tua. Jadi 
terlalu jahat gituloh kalau 

saya melupakan mereka. 

Pada akhirnya saya sadar 
juga kalau temen-temen bisa 

pergi pacar kamu bisa 

ninggalin kamu kapanpun 

tapi orang tuamu ga bakal. 
Bakal selalu siap sama 

masalah-masalah yang kita 

hadapin. 

112 Dampaknya kamu 

menggunakan strategi 

dalam menghadapi 

masalah gimana sih?  

Hmm relatif sih, kadang 

hmm ga semuanya tuh selalu 

berhasil. Yah hm kaya 

berani aja nekat aja dulu. Itu 
kan untuk sesuatu yang 

bahaya kan harusnya kita 

pikir-pikir dulu juga kan. 
Terus hm yang bikin plan 

banyak buat bikin keputusan 

itu juga kadang ga efisien 

juga karena dinilai orang itu 
terlalu lama buat ngambil 

keputusan gituloh. 

Sedangkan ada beberapa 
kasus yang hmm harus cepat 

ngambil tindakan dan saya 

kadang dinilai tidak begitu 
tegas. Kalau yang masalah 

sharing sama orang yang 
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terdekat kita juga kadang 
beberapa berhasil tapi 

kadang beberapa juga belum 

tentu. Kadang kita ga nemu 
solusinya juga. Kadang lebih 

enak dipendem mikir 

sendiri. Kadang merasa „ah 

tau gitu gausah cerita‟. 
Karena ada juga sering kaya 

gitu kan kita ada masalah 

gini gini gimana ya caranya 
ngadepin masalahnya, ah 

cerita ah siapa tau dia bisa 

bantu. Eh pas kita cerita 
sama orang yang kita 

ngerasa deket, jawabannya 

malah bikin kita ga puas 

malah tambah bikin kita apa 
nyesel, ah tau gitu gausah 

cerita sama mereka. 
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113 Terus, menurutmu nih 
apa aja sih faktor yang 

mempengaruhi kamu 

untuk mengatasi 

dampak-dampaknya 
itu? Faktor yang 

mendukung atau 

menghambat? Atau 
bahkan faktor dari 

eksternal atau 

internal? 

Hmm kayanya ga ada faktor 
yang menghambat deh. 

Faktor yang mendukung itu 

ada sih. Hm faktor support 

dari orang tua juga. Pertama 
mereka tuh memang pengen 

anaknya tampil lebih baik 

gituloh, lebih bagus. Biar 
kita bangun percaya diri 

juga. Terus hm faktor 

lingkungan juga kali, yang 
sekarang kaya „oh di usia 

sekarang ini kaya kita 

dituntut lebih kaya gitu‟. 

Saya juga ada perasaan, rasa, 
buat kaya gitu juga untuk 

membuka diri juga.  
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Faktor-faktor 
coping 

114 Kalau dari dirimu 
sendiri? 

Dari diri sendiri mungkin 
juga kali ya. Mungkin 

karena ada kemauan untuk 

berubah ya.  

  

115 Okey siap, sekian aja 
wawancaranya. 

Makasih ya. 

Iya sama sama.   
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Tabel. Intensitas Tema Subjek 3 

No  Coping Koding Muncul Intensitas  

1 Penghindaran  D3 3x ++ 

2 Supresi  D5 4x ++ 

3 Afiliasi D6 13x +++ 

4 Penalaran D9 4x + 

5 Identifikasi P2 4x + 

6 Reaksi Formasi P6 4x + 

7 Rasionalisasi P8 6x ++ 

8 Sublimasi P9 7x ++ 

9 Empati P14 4x + 

10 Pengamatan diri P16 4x ++ 

Keterangan  

+  : Intensitas Rendah 

++  : Intensitas Sedang 

+++  : Intensitas Tinggi  
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Tabel. Verbatim Wawancara Triangulasi Subjek 3 

Identitas Subjek Triangulasi 

Nama (inisial) MT 

Subjek EL 

Usia 22 tahun 

Hubungan dengan 

subjek 

Teman dekat 

Lamanya mengenal 

subjek 

5 bulan 

Usia subjek 

mengalami bullying 

12-14 tahun 

 

No. Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 
1 Boleh perkenalkan 

diri, namanya? 
Perkenalkan nama saya MT   

2 Usianya? Usia saya baru saja kemarin 

22 tahun. 

  

3 Terus hubunganmu 
sama EL itu apa? 

Hubungannya teman, teman 
hidup haha teman dekat. 

  

4 Kalau boleh tahu, 

kamu sudah mengenal 
EL berapa lama sih? 

Ga lama, yaa 5 bulan ajalah.   

5 Oke sekarang mulai 

masuk wawancaranya. 

Kamu kan sudah 
mengenal EL selama 5 

bulan nih. Setidaknya 

kamu sudah mengerti 
kepribadian EL tuh 

dikit-dikit kaya 

gimana? Menurutmu 

kepribadian sama 
sifat-sifatnya EL 

gimana? 

EL itu sebenarnya itu 

orangnya tertutup banget 

sama orang lain. Cuman 
gatau sama saya itu terbuka. 

Sukanya buka-bukaan dia 

semuanya diceritain. Kalau 
dia bête sama orang itu 

sebenernya keliatan cuman 

dia itu gampang 

memanipulasi gituloh. 

 

 

D6 
 

 

 
D5 

Kepribadian 

subjek 

6 Lah memanipulasinya 
itu gimana? 

Misal sebenernya dia itu bête 
sama temennya. Cuman hm 

dia tuh kaya diem, mukanya 

diem datar gitu. Mungkin 

kalau saya yang sudah dekat 
dengan dia tuh, kalau aku 

pribadi sih ya aku litany tu 

udah „oh mungkin ini dia 
udah bete‟. Ya yang ga kenal 

deket sama dia mungkin 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Kepribadian 
subjek  



213 
 

 
 

mikirnya „oh dia biasa aja 
mukanya. Atau emang 

mukanya judes gitu‟. Atau 

malah mukanya dia itu sok 
happy padahal enggak.  

Dia itu orangnya pekowohan.  

 
 

 

 
 

P14 

7 Pekewohan itu gimana 

ya?  

Pekewohan it utu ga enakan 

sama orang. Kalau istilahnya 
dia itu kalau ada apa apa itu 

ga enak ngomong sama 

orang. Mau ngomong apa itu 
ga enak. Jadi tu kaya ga 

reaktif gitu  

 Kepribadian 

subjek 

8 Reaktif tu misalkan 

gimana? 

Reaktifnya itu dia kesel sama 

orang. Dia itu bisa nolak 
orang itu. Tapi itu dia gabisa 

ngomong gituloh. Dia selalu 

dipendem. Kayak nanti 
misalkan dia diminta 

tolongin sama caknya, cak 

itu kakak perempuannya dia. 

Dia itu disuruh sama cak nya 
dia buat beli gallon dan beli 

gas. Padahal dia itu mau ke 

kampus. Tapi dia itu 
gabilang sama caknya kalau 

dia mau ke kampus. Padahal 

itu EL udah mau telat banget 
gituloh. Dia cuman bisa 

ngomong „iya cak, nanti EL 

beliin‟. Dia ga nolak atau 

gimana. Dia mementingkan 
kepentingan orang lain itu 

ketimbang diri sendiri. 

Gamau bikin orang lain 
kecewa gituloh. Kayak 

kepribadiannya dia itu kayak 

gamau bikin orang lain 
kecewa sedangkan malah dia 

yang kecewa sendiri gituloh. 

Padahal tuh kalau menurut 

saya pribadi yang teman 
dekatnya tuh kaya jauh. 

Misalkan kaya dia ketemu 

mama saya. Terus masakan 
mama saya itu ga enak. Dia 

bilangnya tuh enak. Kaya 

mama saya itu dilegani 

banget, kaya dibagus-bagusin 
banget gitu. Sedangkan saya 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

P6 

Kepribadian 

subjek  
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kan kalau ngomong „alah 
asin‟. Nah kan kaya gitu. 

Maksudnya lebih reaktif, 

ngomongnya langsung ceplas 
ceplos nyablak. Makanya dia 

kadang suka sebel. Kenapa 

sih gabisa sedikit ngebaik-

baikin orang. Yaudah sih itu 
aja sih. 

9 Terus kalau 

hubungannya EL sama 
keluarganya itu 

gimana sih? 

Kalau EL dulu itu dia gabisa 

nyatu sama papanya. 
Katanya sih. Lah dia itu 

susah banget. Dulu itu 

papanya keras banget sama 

dia. Semenjak dia ngerantau, 
dia tuh kaya ga begitu dekat 

sama papanya. Pokoknya dia 

mulai dekat itu saat SMA. 
mungkin papanya baru ngerti 

kalau si EL itu gabisa 

dikerasin. Nah setelah dia 
dekat sama papanya. Yang 

namanya papanya minta 

tolong apapun itu dia bakal 

ngelakuin. Jadi tuh dia itu 
termasuk family man banget 

sih. Kalau menurutku sih. 

Maksudnya lebih 
mementingkan kepentingan 

keluarga ketimbang temen-

temen juga. Dia juga setiap 
hari mesti chat papanya 

mamanya. Dia deket kok 

sama papa mamanya. Tapi 

gabegitu deket sama abang 
adeknya. Ya deket tapi ga 

banget-banget. Yang deket 

itu sama papa mamanya. 
Sering cerita-cerita. Malah 

papa mamanya yang curhat 

sama dia. Kaya hubungan 

papa mamanya. Kaya misal 
mamanya curiga sama 

papanya kok papanya main 

hp terus. Terus papanya 
cerita kok mamanya curiga 

sih padahal papanya cuman 

main hp whatsapp. Nah jadi 
tu kaya EL itu di tengah-

tengahnya, jadi mediasi 
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dengan 
keluarga 
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orang tuanya.  
Itu karena dulu dia crash 

sama papanya. Papanya udah 

tau oh kalau EL itu gabisa 
dikerasin akhirnya papanya 

berubah kan jadi lebih 

lembut. Nah EL itu jadi 

lembut sama papanya, jadi 
deket. Jadi papanya sama 

mamanya jadi menganak 

emaskan EL.  

10 Okey, kalau sama 

temen-temennya 

gimana? 

EL itu jarang sih punya 

musuh. Jarang banget. Dia 

itu malah lebih mentingin 

temen sih ketimbang pacar. 
Atau malah dia itu lebih baik 

sama temen daripada sama 

pacar. Cuman ya gitu kadang 
tuh dia tuh kalau sama aku 

ceritanya itu bilangnya 

„enggak, enggak, enggak‟. 
Tapi tuh kaya misal 

temennya ada yang ngechat 

malem-malem bilang bantuin 

dong bannya kemps nih. Dia 
langsung capcus gitu 

nyamperin. Sebenernya sih 

gapapa gitu ya, cuman kalau 
orang yang terlalu yes man 

banget gituloh. Aku udah 

bilang sih „kamu itu 
orangnya yes man banget 

gituloh‟. Kalau semua orang 

mbo tampung. Kamu itu 

harus punya pilihan tampung 
dirimu sendiri atau tampung 

orang lain. Kamu itu milih 

orang lain atau diri sendiri 
gituloh. Ga melulu orang 

yang dibantu gitu. Nah dia 

itu kaya lebih mengutamakan 

orang lain. Dia itu kaya 
gamau ngecewain orang lain 

gituloh. Makanya banyak 

yang kesannya tuh jadi malah 
ngentengin EL. Kaya temen-

temennya gampanglah si EL 

ga akan marah. Nah aku kaya 
suka kesel sendiri. Kalau 

kamu kaya gini tu temen-
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temenmu jadi malah 
ngentengin tapi itu 

negatfnya. Positifnya EL itu 

malah dijadiin kaya kepala 
sukunya. Maksudnya kaya 

kalau ada masalah apa, EL 

yang jadi penengahnya. Jadi 

kaya misalnya ada apa EL 
yang nganu. Temen-

temennya tuh jadi mau 

dengerin EL. Jadi ga ada 
yang berani sama EL. Cuman 

ngentenginnya tuh kaya „alah 

EL mah ga akan marah‟. 
Tapi kalau untuk kaya 

misalnya hm ngatain EL, 

nusuk EL dari belakang kaya 

misalnya mau jahatin EL tuh 
engga. Semua tuh kaya baik-

baik sama EL. Malah nurut. 

Gatau tuh dipelet kayanya 
temen-temennya.  

11 Udah nih, kamu tau 

kan dia dulu pernah 

dibully? 

heeh   

12 Kamu tau ga sih 

dampak apa aja sih 

yang dialami EL 
setelah peristiwa 

bullying itu? 

Ini aku ceritain dulu ya kalau 

bullying versi dia cerita ke 

aku. Jadi itu dia kan anak 
rantau. Dia itu punya teman 

namanya SC. Dia itu dulu tuh 

EL sering dibully, karena dia 

dulu kan kecil banget. Dia 
cerita sama aku tuh dulu dia 

bau kaya kucel gitu dan 

kurus kecil. Makanya sering 
banget dia ditindas gitu. Ya 

aku kan cuman ngakak-

ngakak aja. Tapi dia 
diem,orangnya lebih milih 

diem. Dia dulu sama SC tuh 

kaya SC itu hm SC itu sampe 

sekarang jadi temen yang 
paling deket sama EL, paling 

disayang sama EL lah. 

Pokoknya paling apapun tuh 
SC lah. Paling berjasa buat 

EL. Soalnya ada kejadian 

dimana EL itu patah 

tangannya gara-gara SC. Nah 
itu tuh gara-gara dibully gitu. 
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bullying yang 
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Tapi aku gatau ceritanya. 
Jadi SC itu bener-bener 

membekas di hatinya EL 

gituloh. Jadi hm bagusnya itu 
SC sampai sekarang masih 

suka ngehubungin kadang 

dia cerita-cerita sama EL. 

Dan EL itu deket banget 
sama mamanya SC. Makanya 

waktu peristiwa dibully itu 

dia punya kaya, SC itu 
tamengnya dia. SC itu 

badannya besar banget. Jadi 

SC itu ibunya tuh orang 
Indonesia, bapaknya tuh 

orang luar negeri. Jadi 

badannya tuh gede tinggi. 

Makanya apa apa dia sama 
SC. Dia tuh sering cerita 

kalau misalkan dulu tuh 

sering dipalakin, tapi dia juga 
malakin juga. Jadi dia itu 

terbully tapi dia juga 

membully tapi yang di 
bawahnya dia. Oh dia itu 

bilang kalau sama temen-

temennya dia tuh ga kaya 

selalu direndahin gituloh 
bukan karena dia jelek 

karena dia terlalu imut. Jadi 

dia gasuka. Makanya dia ga 
pernah suka dipuji sama 

orang. Diecenya tuh 

maksudnya karena „kok 

kamu terlalu berlebihan sih‟. 
Dia gasuka. Makanya dia 

terlalu suka dipuji sama 

orang. Dibilang ganteng pasti 
dia jijik. Dia juga gasuka 

kelas unggulan. Dia ngerasa 

kelas unggulan tuh malah 
banyak yang dibully.  

Dia itu orangnya suka ngaca, 

narsisnya tuh pas ngaca aja. 

Tapi dia itu ga pernah 
ngatain dia itu ganteng atau 

apa segala macem ke orang 

lain. Dia ngerasanya dia 
jelek. Dia selalu kaya 

berusaha orang lain itu yang 
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lebih dari dia. Dia lebih suka 
muji orang lain. Orang 

sahabat cowoknya aja 

dibilang ganteng o.  

13 Terus menurutmu juga 

nih, caranya dia 

mengatasi hal-hal itu 

gimana sih? 

Aku gatau ya. Yang paling 

aku sebel sih cuman itu sih. 

Mungkin karena dia cerita, 

dia jadi memperbaiki 
penampilan dia. Dia jadi 

tinggi, jadi berisi. Terus jadi 

lebih baik dan lebih. 
Makanya dia itu ga pernah 

sedikitpun ngerasa jelek. 

Pengennya di depan orang-

orang tuh bagus terus 
gituloh. Cuman kan kadang 

ada kalanya ya gausah 

ditutup-tutupin lah. Ya 
natural aja. Sebenernya ya 

EL itu pake alat-alat make up 

juga ya. Tapi dia ga cerita 
sama aku, dia malu. Ya aku 

sih bilang gapapa. Apa sih 

yang harus dimaluin? Kaya 

juju raja sih EL tu pake 
bedak bayi. Mungkin karena 

dia udah ngerasa gamau kaya 

yang dulu dia tuh orangnya 
tuh suka searching sih suka 

baca buku. Apapun tuh dia 

cari tahu dan dia praktekin. 
Nah makanya itu buat 

nutupin pori-pori dia pake 

bedak. Yang paling susah tu 

ya ngacanya dia ituloh. 
Setiap jam tuh dia ngaca. Ini 

ya hp bisa buat ngaca dia 

ngaca loh. Laptop aja tuh dia 
bisa ngaca di sana. Itu ya 

kalau 1 hari 10x dia ga ngaca 

ga mungkin. Kurang dari 10 

ga mungkin. Itu pasti ada 
10x. dan dia kalau ngaca tuh 

ngaca banget. Bener-bener 

dia lupa.  

 

 

P9 
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Strategi 

mengatasi 
dampak 

bullying 

 

14 Terus menurutmu ada 

perubahan ga sih 

setelah dia melakukan 

usaha-usaha untuk 
mengatasi dampak-

Ya adalah. Dia lebih banyak.. 

kalau aku denger ceritanya 

sih dia lebih banyak 

ngomong sama maksudnya 
lebih banyak punya temen. 
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dampak itu? Gitu. Perubahan yang kaya 
gimana dulu? 

15 Kan tadi dia ada 

dampak-dampak jadi 
kurang pede dll terus 

dia melakukan strategi 

untuk mengatasi hal 

itu. Itu ada perubahan 
ga sih di dalam diri 

dia?  

Jadi dia sekarang lebih rapih, 

lebih bersih. Cuman karena 
mungkin dia lagi sibuk sama 

skripsi dia lagi ga mood buat 

memperbaiki. Apalagi 

kemarin waktu bener-bener 
dia dimasa terpuruknya dia. 

Temen-temennya tuh pada 

lulus. Terus dia kosong 
selama 3 bulan dia ga 

ngerawat diri karena dia ga 

ketemu sama orang. Dia 

orangnya gitu, kalau dia ga 
ketemu sama orang dia ga 

dandan. Tapi setelah ketemu 

aku hawanya tuhh. Kalau aku 
ketemu ga mandi kan 

gapapa. Kalau dia gamau. 

Dia harus mandi dulu. Dia 
harus touch up dulu. Dia 

gamau. Mungkin karena dia 

trauma terlihat jelek di depan 

orang jadi kalau dia di 
rumahku dia langsung ke 

kamar mandi  dan cuci muka. 

Selain itu rambutnya juga 
harus dirapikan. Lah 

menurutku tuh kadang kaya 

ya gapapa sih. Cuman kalau 
terlalu sering tu apa banget 

sih. Kaya rasanya ga bar-bar 

gituloh. Dia itu bisa ngaca 

lama banget loh. Lebih lama 
ketimbang cewe ngaca. 

Serius. Gatau itu efeknya dia 

jadi narsis itu aku gatau.  

 Strategi 

mengatasi 
dampak 

bullying 

 

16 Oke, segitu ajaa. 

Makasih yaa. 

Iya sama sama.    
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Tabel. Observasi Subjek 3 

IDENTITAS SUBJEK 

Nama (Inisial) EL 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Usia (saat ini) 23 tahun 

Usia mengalami 

bullying 

12 t- 14 tahun 

Jenis bullying Verbal dan fisik 

Observer Saras 

 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek Subjek terlihat rapi menggunakan jaket dan 

celana panjang tetapi santai. Hal ini dikarenakan 

subjek datang ke rumah peneliti untuk melakukan 

wawancara. 

Kondisi fisik subjek Subjek terlihat baik-baik saja tidak ada 

kekurangan apapun walaupun subjek terlihat agak 

lelah. 

Cara subjek 

menjawab pertanyaan 

peneliti 

Deskripsi 

Cara berbicara subjek Subjek berbicara cukup jelas. Pada awalnya 

subjek berbicara agak tidak jelas, tapi lama-lama 

subjek bisa berbicara dengan jelas.  

Cara menjawab subjek Pada awalnya subjek menjawab pertanyaan 

peneliti dengan agak terbata. Subjek banyak 

melamun seperti membayangkan kembali 

kejadian dulu.  

Ekspresi wajah subjek Pada awalnya subjek terlihat datar saat berbicara. 

Tetapi setelah beberapa saat, subjek terlihat 

cukup ekspresif dalam menjawab beberapa 

pertanyaan. 

Kontak mata  Pada saat menceritakan kejadian bullying, subjek 

sama sekali tidak melakukan kontak mata dengan 

peneliti. 

Perilaku coping Deskripsi 

Tindakan langsung 

Subjek marah. Subjek merasa marah saat menceritakan tentang 

kejadian bullying yang dialaminya. 
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Subjek tidak mau 

membicarakan topik 

bullying dengan cara 

mengalihkan 

pembicaraan 

Beberapa kali subjek sempat mengalihkan 

pembicaraan. Akan tetapi begitu subjek sadar 

bahwa secara tidak sadar mengalihkan 

pembicaraan, subjek langsung kembali ke 

pembicaraan awal. 

Subjek diam saja ketika 

ditanya mengenai 

peristiwa bullying yang 

dialami. 

Subjek tetap menjawab pertanyaan mengenai 

peristiwa bullying yang dialami. 

Subjek banyak 

membahas temannya 

saat berbicara 

mengenai hidupnya. 

Pada saat ditanyai mengenai peristiwa bullying, 

subjek sering membicarakan tentang temannya. 

Peredaan atau peringanan 

Subjek berdoa. Pada saat wawancara, subjek tidak terlihat banyak 

berdoa. 

Subjek mehela napas 

untuk menenangkan 

diri saat membicarakan 

peristiwa bullying 

Subjek sering menghela napas saat membicarakan 

tentang peristiwa bullying. 

Subjek ragu saat 

menjawab pertanyaan 

mengenai peristiwa 

bullying. 

Subjek tidak ragu saat menjawab pertanyaan 

mengenai peristiwa bullying. 

Subjek banyak 

tersenyum saat 

wawancara. 

Subjek sering tersenyum sendiri saat melakukan 

wawancara. 

Subjek membuat 

lelucon atau bercanda 

Saat sudah agak lama melakukan wawancara, 

subjek mulai membuat lelucon. 

Subjek datang ke 

tempat pertemuan 

wawancara membawa 

teman. 

Subjek datang ke tempat pertemuan wawancara 

membawa temannya.  

Subjek merasa sedih 

saat menceritakan 

pengalaman bullying 

yang dialaminya dulu. 

Subjek tidak merasa sedih saat menceritakan 

pengalaman bullying yang pernah dialami. 
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H. Informed Consent 

Subjek 1  
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