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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa  ini  berbagai masalah tengah melingkupi dunia 

pendidikan  di  Indonesia.  Salah satunya  yang  cukup marak akhir-

akhir  ini  adalah  kasus kekerasan atau  agresivitas yang  dilakukan  

oleh  guru  terhadap siswa, maupun antar sesama siswa. Kekerasan  

yang  dilakukan tersebut tidak hanya secara fisik namun juga secara  

psikologis.  Kekerasan  yang  dilakukan  tersebut  dikenal  dengan  nama 

bullying. 

Fenomena  bullying telah  lama menjadi bagian dari dinamika 

sekolah. Sekolah  yang  seharusnya  menjadi tempat yang  nyaman 

untuk  menuntut  ilmu  malah  menjadi  sesuatu  yang  menakutkan  bagi 

para  siswa  karena  adanya  perilaku bullying.  

Bullying  menurut Rigby (dalam Astuti, 2004) adalah sebuah 

hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, 

menyebabkan  seseorang  menderita. Aksi  ini dilakukan secara 

langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak 

bertanggung jawab, biasanya  berulang,  dan  dilakukan dengan 

perasaan senang.  

Di Indonesia,  penelitian  tentang  fenomena  bullying  dilakukan 

oleh Dr. Amy Huneck (dalam Yayasan Semai Jiwa Amini, 2006) 

mengungkapkan  bahwa 10-60% siswa  Indonesia  melaporkan  ejekan,  
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cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, ataupun dorongan 

sedikitnya seminggu. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Semai 

Jiwa Amini pada tahun 2008 tentang kekerasan bullying di tiga kota 

besar yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta mencatat terjadinya 

tingkat kekerasan sebesar 67,9% di tingkat sekolah menengah atas 

(SMU) dan 66,1% di tingkat sekolah lanjutan pertama (SMP). 

Kekerasan yang dilakukan sesama siswa, tercatat sebesar 41,2% untuk 

tingkat SMP dan 43,7% untuk tingkat SMA dengan kategori tertinggi 

kekerasan psikologis berupa mengucilkan. Peringkat kedua ditempati 

kekerasan verbal (mengejek) dan terakhir kekerasan fisik (memukul). 

Gambaran kekerasan di SMP di tiga kota besar yaitu : Yogyakarta 

77,5% (mengakui adanya kekerasan); 22,5% (mengakui tidak ada 

kekerasan), Surabaya 59,8% (mengakui adanya kekerasan), Jakarta 

61,1% (mengakui adanya kekerasan).  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 5 orang  

siswa remaja di SMP Darul Aminin Nahdatul Wathan Akmal pada 

tanggal 24 Januari 2018 didapatkan hasil bahwa salah satu permasalahan 

yang sering dihadapi adalah adanya perilaku yang tidak menyenangkan 

bagi siswa yang dialaminya selama di sekolah. Diketahui siswa-siswi 

sering mendapatkan perilaku pemaksaan, pemukulan, atau pemberian 

ancaman yang menyebabkan siswa menjadi minder dan tidak 

mempunyai kepercayaan diri. 

Hal ini juga dipertegas dengan keterangan dari guru BK di 

sekolah tersebut yang mengatakan bahwa di sekolah tersebut terdapat 
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siswa yang dipanggil tidak sesuai  nama oleh temannya, selain itu juga 

tingginya senioritas di sekolah tersebut. 

WA adalah seorang siswa berumur 13 tahun di SMP Darul Aminin 

Nahdatul Wathan Aikmual, siswa tersebut berpendapat mengenai kondisi 

dirinya: 

“Saya kurang percaya diri selama ini karena sejak kecil orang tua saya 

kan kondisinya bercerai jadi saya agak minder an gitu......trus juga teman-

teman kadang sih godain tentang kondisi broken home jadi membuat saya 

minder.”  

B adalah seorang siswi berumur 15 tahun di SMP Darul Aminin 

Nahdatul Wathan Aikmual, siswi tersebut berpendapat mengenai kondisi 

dirinya yang mendapat bullying sebagi berikut: 

“Temen-temen sering ngejek soalnya saya gendut, trus nama ortu saya 

kan mirip-mirip dengan nama tukang soto jadi temen-temen sering ngejek. 

Abis itu saya ya jadi kurang PD gitu kak apalagi dari SD kejadiannya 

berulang begitu trus.” 

Kondisi tersebut dapat dijadikan sumber masalah bagi siswa yang 

pernah mendapat bullying, dimana siswa menjadi minder dan kurang percaya 

diri, untuk berbicara di depan umum menjadi canggung dan mengalami 

kesulitan dalam mengambil keputusan. seperti terlihat pada kutipan 

wawancara berikut ini: 

B : “Kalau pidato berani gak?” 

G : “Ndak berani saya gugup dan takut jadinya.” 
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Hal ini juga diperkuat dengan wawancara pihak guru di SMP tersebut 

yang menyatakan bahwa banyak siswa-siswi yang menjadi korban bullying. 

Seperti terlihat pada kutipan wawancara berikut ini:  

Peneliti: “Ibu guru selama ini bagaimana kondisi disekolah ini tentang 

bullying?” 

Guru: “Memang banyak laporan yang kami terima tentang bullying sih 

dek.” 

Siswa tersebut menjadi minder, tidak percaya diri dan mereka 

tampak sering menyendiri, dan takut untuk menghadapi sesuatu. Ini 

mengindikasikan mereka tidak memiliki rasa kepercayaan diri yang 

cukup sehingga kepercayaan dirinya rendah. Ini menjadi masalah 

karena kepercayaan diri yang rendah akan menjadi masalah ketika 

mereka harus menghadapi masalah. Mereka yang tidak percaya diri 

cenderung menjadi introvert dan tertutup, selain itu juga tidak percaya 

diri dalam mengambil keputusan serta takut salah. Hal ini mejadi 

fenomena menarik untuk diteliti. 

Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas 

kemampuan diri sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis, 

bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, remaja tetap berpikiran 

positif dan dapat menerimanya. Percaya diri adalah kondisi mental atau 

psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya 

untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Menurut Thantaway 
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(2005, h.87) orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, 

kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri). 

Hal ini disebabkan karena adanya perilaku yang tidak menyenangkan 

bagi remaja menyebabkan remaja memperlihatkan perasaan dengan 

penuh rasa ketakutan, merasa tertekan, kurang pendirian, mudah 

dipengaruhi, dan sering berbohong (Thantaway, 2005). 

Remaja yang mempunyai kepercayaan diri bagus memiliki 

perasaan positif terhadap dirinya, mempunyai keyakinan yang kuat atas 

dirinya dan mempunyai pengetahuan akurat terhadap kemampuan yang 

dimiliki. Remaja yang mempunyai kepercayaan diri bagus bukanlah 

remaja yang hanya merasa mampu (tetapi sebetulnya tidak mampu) 

melainkan adalah remaja yang mengetahui bahwa dirinya mampu 

berdasarkan pengalaman dan perhitungannya. Kepercayaan diri remaja 

ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tindakan yang 

diterimanya dari lingkungan seperti diantaranya adalah tindakan 

kekerasan seperti bullying (Olweus, 2004).  

Penindasan (Bullying) adalah penggunaan kekerasan, ancaman, 

atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. 

Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan 

ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. Remaja yang tidak 

mengalami bullying akan cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri 

yang tinggi dan sebaliknya remaja korban bullying  akan cenderung 

memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Hal ini disebabkan 

karena dengan adanya tindakan bullying akan  membuat remaja merasa 

dilecehkan dan tidak dihormati sehingga remaja tidak merasakan 
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adanya penghargaan dari lingkungan sekitar, hal ini akan berdampak 

pada penurunan tingkat kepercayaan diri pada remaja.  

Berbeda dengan  remaja yang mempunyai kepercayaan diri yang 

tinggi, remaja yang memiliki kepercayaan diri rendah atau telah 

kehilangan kepercayaan diri karena remaja sering mendapat bullying 

dari teman-temannya sehingga anak menjadi bersikap seperti tidak 

memiliki sesuatu (keinginan, tujuan, target), tidak memiliki keputusan 

melangkah yang decissive (mengambang), mudah frustasi atau 

menyerah ketika menghadapi masalah atau kesulitan, kurang  

termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah, sering 

gagal dalam menyempurnakan tugas-tugas atau tanggung jawab (tidak 

optimal), canggung dalam  menghadapi orang, terlalu perfeksionis atau 

terlalu sensitif (perasa). 

Remaja korban bullying biasanya memiliki karakteristik perilaku 

diantaranya (1) memiliki harga diri rendah, (2) tingkat ketidakhadiran 

di sekolah tinggi, (3) terlihat ketakutan pada saat harus berangkat atau 

pulang sekolah, (4) sering menangis, (5) terdapat luka memar yang 

tidak dapat dijelaskan penyebabnya, (6) menarik diri dari aktifitas sosial 

dan lebih sering menyendiri, (7) kehilangan kepercayaan diri secara 

bertahap dalam situasi sosial, (8) menunjukkan tanda-tanda depresi 

(Weston, 2010, h.172). 

Dampak negatif dari remaja korban bullying antara lain adalah 

terlihat takut dan menjadi tidak percaya diri, sedangkan dampak 

positifnya adalah jika remaja dapat mengatasi perasaan tersebut justru 

dapat menjadi remaja yang tegar dan berpendirian teguh.  
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Remaja yang dimaksudkan disini adalah remaja SMP yang 

merupakan remaja awal dimana pada saat remaja awal terbentuklah jati 

diri. Ketika seorang  remaja sedang mengalami terbentuknya jati diri 

dan remaja mengalami perilaku bullying, maka hal tersebut akan 

membuat kepercayaan diri remaja menjadi rendah. 

Berdasarkan  uraian di atas dapat diketahui adanya fakta dampak 

negatif dari bullying  bagi  kepercayaan diri pada remaja. Untuk 

mengetahui lebih jauh dan  mendalam  tentang dampak buruk bullying  

terhadap kepercayaan diri pada remaja maka untuk membatasi 

permasalahan peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “KEPERCAYAAN DIRI PADA REMAJA DITINJAU DARI 

PENGALAMAN MENDAPAT BULLYING”. 

 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris 

kepercayaan diri ditinjau dari pengalaman remaja mendapat bullying. 

 

C. Manfaat Penelitian  

     1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang bersifat 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya Psikologi Perkembangan 

mengenai hubungan kepercayaan diri dan pengalaman mendapat 

bullying  pada remaja dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya. 
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2.  Manfaat Praktis 

  Memberikan informasi bagi orang tua mengenai dampak 

bullying terhadap kepercayaan diri pada remaja, sehingga dapat 

mengatasi permasalahan bullying pada remaja, khususnya yang 

berhubungan dengan kepercayaan diri. 


