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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kondisi dan kesan umum 

2. Hubungan antar peserta diskusi 

3. Ekspresi Emosi 

4. Perilaku yang Tampak 
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PEDOMAN WAWANCARA FOCUS GROUP DISCUSSION 

1. Identitas Subyek 

• Nama 

• Kelas 

2. Pengalaman Melihat atau Mendengar Perilaku Bullying 

• Pernahkah Anda melihat atau mendengar seseorang diejek atau 

dicemooh? 

• Menurut Anda, apa penyebab seseorang itu diejek? Sebutkan contohnya! 

• Apa yang Anda lakukan jika teman Anda diejek atau dicemooh orang 

lain (ikut mengejek, menertawakan, membela, atau diam saja)? 

• Menurut Anda, mengapa Anda memilih jawaban itu? 

• Menurut Anda, apa yang menyebabkan seseorang mengejek orang lain? 

• Di mana biasanya Anda mendengar atau melihat seseorang diejek, dipukul, 

dikucilkan (di sekolah, di rumah, atau di tempat lain)? 

3. Pengalaman Menjadi Korban Bullying 

• Pernahkan Anda diejek, dicemooh, dipukul oleh orang lain? 

• Jika pernah, menurut Anda mengapa Anda diejek, dicemooh, dipukul 

oleh teman Anda? 

• Apa yang Anda lakukan jika Anda diejek atau dicemooh seseorang? 

• Apakah Anda pernah ditampar, dipukul, dijambak, dijewer, ditendang, 

disakiti secara fisik oleh orang lain? 

• Menurut Anda, mengapa Anda diperlakukan seperti itu? 

• Menurut Anda,  apakah Anda memang pantas diperlakukan seperti itu? 

• Apa yang akan Anda lakukan, jika Anda diejek, dicemooh atau disakiti 

secara fisik? 

4. Pengalaman Melakukan perilaku Bullying 
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• Pernahkah Anda menampar, memukul, menjambak, menjewer, 

menendang, atau menyakiti secara fisik kepada orang lain? 

 

• Pernahkah Anda mengejek, mengucilkan, menggosipkan seseorang? 

• Alasan apa yang menyebabkan Anda mengejek, memukul atau 

mengucilkan orang itu? 

• Menurut Anda, mengapa Anda menampar, memukul, menjambak, 

menjewer, menendang, atau menyakiti secara fisik? Sebutkan alasan – 

alasannya! 

• Menurut Anda, apa yang terjadi dengan teman Anda setelah Anda 

mengejeknya? 

• Bila Anda mengejek teman Anda, apakah Anda melakukannya sendiri 

atau beramai-ramai dengan teman yang lain? 

• Menurut Anda, apakah wajar bila seseorang yang mempunyai 

kekurangan fisik mendapat ejekan dari orang lain? Mengapa? 

• Pernahkan Anda mengejek seseorang yang lebih tua atau lebih kuat dari 

Anda? 

• Orang yang seperti apa yang Anda pilih untuk dijadikan korban? 

• Mengapa Anda memilih orang tersebut? 
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Reduksi data kelompok I 

 

1. Identitas Kelompok 

Jumlah  : 10 peserta 

Kelas   : VIII (2 SMP) 

2. Hasil Focus Group Discussion 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara Tingkat Konfirmasi

Kelompok dan Analisis 

Dari film yang ditonton 

tadi, gimana menurut 

kalian? Kalian pernah 

melihat, atau  

mengalami hal hal 

tersebut? 

Sering  Ada tanda konfirmasi 

kelompok 

Sering melihat atau 

sering melakukan? 

Dua – duanya  hehehe..  

Dua – duanya gimana? Ya gitulah pokoknya. 

(peserta diskusi tidak mau 

melanjutkan jawabannya) 

Ada tanda konfirmasi 

kelompok. Peserta masih 

belum mau terlibat dalam 

diskusi 

Nggak apa – apa cerita 

aja.. 

mmm..enggak ah  

Kenapa enggak mau 

cerita? 

Enggak apa – apa, nanti 

kalau cerita disebar – 

sebarin. 

 

Ya enggaklah..inikan Hehehe…  
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rahasia kita. 

Jadi gimana? Gimana apanya?  

Sudah pernah melihat 

atau melakukan seperti 

apa yang ada di film? 

Iya.. 

Eh, tadi aku ngeliat, di 

kelas ada yang dipukulin 

sampai nangis. 

Konfirnasi tinggi. 

Peserta pernah melihat 

korban menangis. (semua 

peserta diskusi menjawab 

hal yang sama) 

Kenapa itu? Enggak tahu.  

Kenapa dia bisa 

dipukulin? 

Soalnya mungkin dia tuh 

item, dekil, pokoknya wagu 

lah bentuannya. Hehehe.. 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku memilih korban 

karena masalah fisik 

(semua peserta 

mengiyakan) 

Yang mukulin siapa? Hehehe dia tuh… 

(sambil menunjuk peserta 

diskusi lainnya, yang 

ditunjuk hanya tersenyum) 

Konfirmasi tinggi. 

(8 orang peserta diskusi 

menjawab dengan 

jawaban yang sama) 

Kamu yang mukulin 

dia? 

Hehehe iya.(peserta diskusi 

yang lain tertawa) 

 

Kenapa kok kamu 

mukulin dia? 

Ya, soalnya dia tuh 

orangnya nyebelin. 

 

Nyebelin gimana? Ya nyebelin, dia tuh dah 

badannya item, dekil, 

pendek kecil, pokoknya 

nyebelin lah. Kadang – 

kadang dia tuh suka 

ngelakukin hal – hal aneh. 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku memilih korban 

karena dianggap 

menyebalkan. 

(semua peserta diskusi 

mengiyakan) 

Hal – hal aneh? Iya, suka senyum- senyum  
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sendiri. 

Kalau kamu mukul dia 

dia ngelawan nggak? 

Biasanya sih enggak. 

Soalnya dia tuh penakut. 

Gak berani dia.  

Konfirmasi tinggi 

Pelaku memilih korban 

yang tidak berani 

melawan 

(semua peserta diskusi 

menjawab) 

Kalau yang lain gimana? 

Melakukan hal – hal 

seperti itu? 

Sering !!! Konfirmasi tinggi. Ada 

indikasi kuat pokok 

pertanyaan sering 

dilakukan. 

(semua peserta diskusi 

menjawab dengan tegas 

dan cepat) 

Gimana? Ngejek nama orang tua.  

Ngejek gimana? Ya, ngejek namanya 

bapaknya. 

 

Kenapa ngejek? Seneng aja. Konfirmasi tunggi 

Pelaku melakukan 

bullying hanya untuk 

kesenangan 

(7 peserta diskusi setuju) 

Kalian pernah diejek? Hehe..ya pernah donk…kan 

Cuma becandaan.  

 

Perasaan kamu waktu 

diejek gimana? 

Kalau Cuma guyonan ya 

gak papa, tapi kadang – 

kadang jengkel. 

 

Terus kalau jengkel, Kalau dah jengkel banget  
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kalian ngapai orang 

yang ngejek itu? 

ya, tak pukul 

aja..hehehe..lha 

gimana?(peserta diskusi 

yang lain tertawa) 

sering lihat tidak 

kejadian seperti yang di 

film? 

Waaah, kalau kayak gitu 

sih biasa. Aku sering 

ngeliat orang dipukul. 

Konfirmasi tinggi.  

Bullying diangaap wajar 

karena sering terjadi 

(semua peserta diskusi 

menjawab dengan tegas 

dan cepat) 

Sering? Iya.  

Dimana? Paling sering ya di sekolah. 

Di rumah juga sering lihat. 

Konfirmasi tinggi 

Peserta diskusi sering 

melihat kejadian bullying 

di rumah 

(semua peserta diskusi 

menjawab pernah melihat 

kejadian bullying di 

rumah) 

Terus, selain dipukul 

diapain lagi? 

Digosipin.. 

Iyadigosipin, itu yang 

paling 

sering…hehehe..kalau 

nggosip itu dimana – mana 

juga ada. 

 

Menurut kalian 

alasannya apa, kenapa 

melakukan itu? 

Balas dendam, kan kalau 

pernah digituin masak 

enggak mbales. 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi 

melakukan bullying 
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karena sebelumnya 

pernah menjadi korban. 

(semua peserta menjawab 

dengan jawaban yang 

sama) 

Terus apa lagi? Biar keren!!!hhehe…iya 

kan keren tuh.(semua 

peserta diskusi tertawa) 

Konfirmasi sedang. 

Pelaku merasa keren 

setelah melakukan 

bullying 

(5 orang peserta diskusi 

menjawab) 

Keren gimana? Ya keren pokoknya. 

Kalau ada yang takut kan 

jadinya dianggap gimana 

gitu…(seluruh peserta 

diskusi tertawa) 

 

Dianggap gimana? Ya, kayaknya jadi pada 

takut sama aku..hahaha  

 

Ada yang pernah 

melakukan itu? 

Pernah!!dulu aku pernah. 

Mmm..apa ya? Rebutan 

cewek..hehe 

 

Rebutan sama siapa? Ya sama temenku lah. Jadi 

dia tuh suka sama cewek, 

terus aku juga suka, lha 

terus ya rebutan gitu, 

dianya nggak mau ngalah, 

terus jadi berantem. 

 

Terus sekarang gimana? Ya udah, ya enggak apa –  
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apa lagi. Dah bertemen 

sekarang. Kalau dulu kan 

masih musuhan, males 

kalau ketemu, lagi sekarang 

enggak lagi kok.  

Kalau jadi korban, ada 

yang pernah? 

mmm…dulu sih pernah  

Kapan? Dulu, pas kelas satu.  

Gimana? mmm..gimana ya?  

Cerita aja.. Aku dulu pernah dimintain 

uang sama kakak kelas. 

Konfirmasi tinggi.  

Pelaku pernah menjadi 

korban 

(semua peserta diskusi 

mengaku pernah menjadi 

korban) 

Terus kamunya gimana? Ya diem aja..  

Enggak ngelawan? Ya enggaklah, diakan 

kakak kelas, enggak berani 

aku. 

Konfirmasi tinggi. Pelaku 

merasa takut jika bertemu 

kakan kelas 

Sekarang? Sekarang sudah enggak 

lagi. 

 

Sekarang gentian kamu? Iya, sekarang adik – adik 

kelas yang digituin 

 

Kalau di rumah pernah 

enggak? 

 

Kalau dirumah ya biasalah 

dimarahi sama orang tua, 

kalau keterlaluan yang 

iasanya dipukul. 

Konfirmasi tinggi.  

Sering diperlakukan kasar 

di rumah 

(semua peserta 

menganggap wajar 
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perilaku bullying) 

Keterlaluan gimana? Ya kalau sudah dibilangin 

tapi tetep ngeyel gitu. 

 

Contohnya? Ya, gitulah..(peserta diskusi 

tidak mau melanjutkan 

ceritanya) 

 

Yang lain gimana? mmm…apa ya?  

Cerita aja..  Mungkin Cuma 

menggosip, 

 

Nggosipin siapa? Ya cewek – cewek yang 

nyebelin 

 

Nyebelin gimana? Yang sok cantik, sokkaya, 

sok pinter gitu.. 

 

Memangnya ada yang 

kayak gitu? 

Hmmm…pokoknya ada.  

Terus kalau yang 

digosipin, tahu nggak? 

Kadan – kadang tahu..  

Terus gimana? Ya enggak gimana- gimana.

Mungkin kalau dia denger 

Cuma berani ngeliatin aja, 

nggak berani ngapa – 

ngapain heheh 

 

Menurut kalian perilaku 

kayak gitu tuh gimana? 

Ya, wajarlah  

Wajar gimana? Ya wajar, soalnya kan 

sudah biasa. Jadi ya enggak 

papa. 

Konfirmasi tinggi.  

Bullying diangaap wajar 

karena sering terjadi 

(semua peserta diskusi 
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mengiyakan) 

Jadi kayak gitu wajar 

ya? 

Tergantung situasinya. 

Kalau sudah sering ya 

dianggap wajar, tapi kalau 

d tempat – tempat tertentu 

itu enggak wajar. 

 

Misalnya? Ya, gimana ya, pokoknya 

kalau situasinya 

mendukung ya enggak 

papa. Tapi kalau enggak ya, 

enggak wajar namanya. 

 

Contohya gimana? Ya, dalam hidup itu kan 

harus ada konflik, jadi hal – 

hal kayak gitu tuh sudah 

wajar dan biasa. 

 

Kalau di sekolah sering 

nggak lihat atau 

melakukan itu? 

Wah sering banget!! 

(semua peserta diskusi 

antusias menjawab) 

Konfirmasi tinggi.  

Bullying diangaap wajar 

karena sering terjadi 

Biasanya lokasi 

terjadinya dimana? 

Dimana- mana bisa..hehe 

(semua peserta diskusi 

tertawa- tawa) 

 

Dimana? Di kamar mandi. 

Dia pernah tuh diceburin di 

bak kamar mandi terus 

dikunciin..hahaha 

(sambil menunjuk peserta 

diskusi yang lain) 

 

Kenapa bisa digituin? Ya, enggak tahu. Cuma  
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buat iseng – iseng aja, buat 

lucu – lucuan. 

Yang ngelakuain siapa? Ya banyak..temen – teman 

semuanya 

Haha.. 

 

Kamu juga ikut? Ya iyalah…(semua peserta 

diskusi tertawa dan saling 

mengejek) 

 

Setelah diceburin terus 

dikunci, perasaan kamu 

gimana? 

Ya jengkel, tapi ya gimana 

lagi, enggak bisa ngapa – 

ngapain. 

 

Enggak berani 

ngelawan? 

Enggak, kan rame –rame 

tuh..nanti malah dikeroyok 

 

Terus kejadian apa lagi 

yang sering atau pernah 

terjadi? 

Dipukul, dikompasin, 

diancam. 

 

Diancam gimana? Ya, kalau ngelakuin apa 

gitu, terus takut ketauan ya 

yang ngliat diancam biar 

enggak bilang siapa – 

siapa? 

 

Contohnya ngelakuin 

apa? 

Ya pokoknya gitu..  

Gitu gimana? Ya gitulah (peserta diskusi 

udah tidak mau menjawab 

pertanyaan dari fasilitator 

lagi) 

 

Kalau di rumah, pernah? Mungkin berantem biasa  
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sama adik apa sama kakak, 

kadang – kadang kalau 

udah jengkel ya pukul – 

pukulan. Tapi kalau sama 

orang tua biasanya dipukul 

beneran. heheh 

Sudah pernah? Ow, sering  

Terus kalau kalian 

melakukan itu, korban 

yang dipilih kayak apa? 

Yang nyebelin..yang sok, 

item yang sukanya 

ngelakuin hal – hal aneh, 

pokoknya yang njelehi lah 

Konfirmasi tinggi 

Memilih korban karena 

fisik dan tingkah lakku 

korban 

(semua peserta diskusi 

mengiyakan) 

Terus? Yang badannya lebih kecil  

Kenapa? Nanti kalau badannya lebih 

besar kita malah 

kalah..hahaha(semua 

peserta diskusi tertawa dan 

mengiyakan) 

Konfirmasi tinggi 

Memilih korban dengan 

fisik yang lebih kecil 

(semua peserta diskusi 

menjawab hal yang sama) 

Apa lagi? Pokoknya yang nyebelin, 

misalnya kalau di depan 

kita dia tuh baik, sok baik 

gitu, tapi kalau di belakang 

kita sukanya ngomong yang 

enggak – enggak. 

 

Bentuk – bentuk yang 

paling sering dilakkan 

apa? 

Bergosiplah tentunya..  
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Bergosip? Iya, setiap hari itu..(semu 

peserta tertawa) 

Konfirmasi tinggi. Ada 

indikasi kuat pokok 

pertanyaan sering 

dilakukan. 

Yang digosipin siapa? Siapa aja, yang nyebelin 

pokoknya. 

 

Apa lagi selain 

bergosip? 

Menghina nama orang tua, 

mencekik leher, memukul 

teman, ngompasin 

 

Ada yang pernah 

memukul nggak, cowok 

– cowok ini? 

Ow, sering  

Kanapa? Kenapa ya?pokoknya sudah 

pernah. 

 

Terus gimana? Ya gitulah..  

Selain bentuk – bentuk 

yang sudah disebut tadi, 

apalagi yang pernah? 

Pernah dilabrak, dijewer, 

didorong. 

Waah sudah bell 

 

Ya sudah, terimakasih 

untuk kerja samanya. 
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Reduksi data kelompok  2 

 

1. Identitas Kelompok  

Jumlah  : 10 peserta 

Kelas   : VIII (2 SMP) 

2. Hasil Focus Group Discussion 

Pertanyaan Hasil Wawancara Tingkat Konfirmasi 

Kelompok dan Analisis

Manggilnya adik – 

adik atau teman – 

teman ya 

enaknya?adik – 

adik aja ya. 

Iya. Adik juga boleh. 

Tapi enakan temen – 

teman aja.  

 

Dari nonton film 

tadi, teman – teman 

pernah nggak 

melakukan adegan 

– adegan seperti 

itu? 

Pasti pernah. Konfirmasi tinggi. 

Indikasi kuat pokok 

pertanyaan sering 

dilakukan.   

(semua peserta diskusi 

sering melihat kejadian 

bullying) 

Coba, bisa 

diceritakan nggak? 

Yang kita lakuin lebih 

parah dari itu. 

Konfirmasi sedang. 

Peserta diskusi 

melakukan tindakan 

yang lebih daripada 

yang ditayangkan di 

film. 

Gimana, bisa Ha..ha…ha..gimana ya?  
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diceritain nggak? Nanti di laporin sekolah 

nggak? 

Enggak kok, ini 

rahasia kita. 

Ngompasin belum 

pernah, tapi kalau minta 

duit pernah.  

 

Minta duit ke… (memotong 

pembicaraan) dipaksa, 

kalau enggak mau 

ya...eh, enggak – 

enggak ding, belum 

pernah. Ha..ha..enggak 

kok. 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi  

menyiratkan pernah 

melakukan tindakan 

pemaksaan. 

Kalau yang lain 

gimana? 

Pernah gimana?  

Ya, seperti adegan 

di film tadi. 

Ini pernah dimasukin ke 

WC ini. (sambil 

menunjuk teman yang 

lain) 

 

O iya, terus? Enggak kok cuma 

becanda..(sambil 

menyubit teman yang 

berbicara) 

 

Kalau yang lain 

gimana? 

Ada. Mmmm..apa ya?  

Apa? Nggak papa 

cerita aja. 

Menggosip, Ya 

iyalah… 

Konfirmasi tinggi. 

Jawaban peserta diskusi 

mengindikasikan bahwa 

bergosip adalah hal 
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yang biasa.  

Nggosipin siapa? Itu lho..(menunjuk 

teman yang digosipkan) 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi tidak 

canggung menunjuk 

teman yang sering 

digosipkan.   

Kenapa? Ya…yaaa.. asal 

ngomong dia 

tuh…(sambil melirik 

teman yang dogosipkan, 

suara peserta diskusi 

dipertegas dan 

diperkeras). Kalau 

ngomongin orang di 

belakang, suka cerita – 

cerita ke orang lain.  

Enggak ngaca dia tuh, 

dia tuh siapa. 

Misale…misale… 

Konfirmasi tinggi. 

Memilih korban karena 

korban juga suka 

bergosip.  

Jadi dia juga suka 

menggosip? 

He’e. Suka cerita – 

cerita yang nggak 

bener.  sukanya tu gini, 

gini, gini… 

Ya, kayak kamu gitu 

to?(peserta diskusi yang 

lain memotong 

pembicaraan). 

He..he..he..iya..Dia tuh 
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nggak sadar kalau dia 

tuh salah. Pake uang dia 

tuh. 

Pakai uang gimana? Ya, Eh…kamu kalo jadi 

temenku tak kasih ini.  

 

O gitu..yang nggak 

suka siapa aja? 

Sekelas. Temen sekelas. 

Makanya tadi waktu 

nonton film pada teriak 

– teriak kayak gitu. 

Maksudnya tuh itu. 

Soalnya ada yang 

dikucilkan di kelas. 

Konfirmasi tinggi. 

Ada yang dikucilkan 

oleh teman – teman satu 

kelas. 

(semua peserta diskusi 

menjawab dengan 

jawaban yang sama) 

Sudah sejak kapan 

kayak gitu? 

Kemaren, eh, dua hari 

yang lalu. Hari kamis. 

Tapi mulai dijauhin hari 

Sabtu. Ya, sudah sekitar 

seminggu. 

 

Kalau dari temen – 

temen, apa yang 

sudah temen – 

temen lakuin? 

Dah dikasih tau, dah 

dibilangin baik – baik 

tapi tetep aja kayak 

gitu. Tapi ya enggak 

ngefek gitu lho. Pernah,  

dia bilang sama temen – 

temen cowok katanya 

kita tuh harus minta 

maaf.  Dia tuh bilang 

kalau kita yang salah, 

padahal jelas – jelas kan 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku berusaha untuk 

mengingatkan korban 

namun korban tidak 

mau 
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yang salah dia. Jadi ya 

kita diemin aja. Yang 

cowok – cowok juga 

enggak ada yang suka 

sama dia. Ya, iya 

enggak suka, wong dia 

tuh kemayu.  

Kenapa ya, kok dia 

bisa kayak gitu? 

Kayaknya sih dah dari 

sananya sih, pasti. 

Waktu kelas satu juga 

kayak gitu. Kayaknya 

sebelum SMP juga udah 

digituin. Dah 

ditinggalin sama temen 

– temennya SD  

katanya.  

 

Jadi dari orangnya 

sendiri? 

Iyaaa….eh, denger lho, 

orange denger. Biarin, 

nggak papa…Biar 

ndenger sekalian. Biar 

dia tuh tau.. 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku tidak peduli, 

walaupun korban 

mendengar 

Jadi orangnya tuh 

modelnya gimana? 

Keras kepala. Waah.. 

denger lho orange 

denger…(salah satu 

pesrta diskusi 

mengingatkan peserta 

diskusi lainnya agar 

tidak berbicara dengan 

Konfirmasi tinngi. 

Pelaku sengaja agar 

korban mendengar. 
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keras). Keras kepala 

(peserta diskusi 

memperkeras dan 

mempertegas suaranya). 

Ha..ha..ha..Keeraass 

keepaalaa. Biarain, biar 

denger sekalian.  

Jadi cara 

bergaulnya salah? 

Iya mungkin. Konfirmasi tinggi. 

Pelaku merasa korban 

tidak dapat bergaul. 

(semua peserta diskusi 

mengatakan bahwa 

korban menjadi korban 

bullying karena 

kesalahannya sendiri) 

Kalau yang lain ada 

nggak?selain 

nggosip sama 

ngucilin? 

He..he..he..apa ya? 

Kalau masnya gimana? 

 

Lho kok malah 

nanyain saya? 

He..he...ya nggak papa.   

Ada yang pernah 

memukul nggak, 

cowok – cowok 

ini? 

Ow, sering deh! 

Pernah.. 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku sering 

melakukan pemukulan. 

Pernah? Siapa? Pernah ya.  

Ceritanya gimana? Mukul, Cuma nggodain 

aja.  
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Cuma nggodain? Iya..  

Kenapa? Caper..cari perhatian.  

Kapan itu? Siapa’e?siapa 

to?oo..(menyebut nama 

salah satu peserta 

diskusi). Iya dia pernah 

mukul KA (teman satu 

kelas yang pernah 

dipukul). Sudah lama. 

Ditampar juga. 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku sering menyakiti 

korban 

Sudah lama ya? Iya.  

Sama teman 

sendiri? 

Iya.  

Kamu juga? 

Tampar – tamparan 

gitu? 

Kalo dia jambak – 

jambakan ini. Iya 

pernah jambak – 

jambakan sama AN 

(menyebut nama teman 

yang jadi korban).  

 

Lho kok cewek 

berani njambak 

cowok? 

Ha..ha..ha..Iya...  

Ow, gitu? Iya, kekerasan ini..dia 

juga pernah mukul aku 

pake sapu. 

Ha..ha..(sambil 

menunjuk salah satu 

teman diskusi). Iya 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku sering 

melakukan kekerasan 

pada teman satu 

kelasnya 
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betul-betul. (peserta 

diskusi yang lain 

membenarkan).  

Itu bermain atau..? Mainan itu, Cuma 

mainan. (peserta diskusi 

yang memukul 

langsung menjawab). 

Aku mainan tapi 

dianggap serius kok, 

terus aku dipukul pake 

sapu. (peserta diskusi 

yang dipukul 

menyanggah). Iya 

soalnya dia ngata – 

ngatain aku.  

 

Kalau yang serius? Kalau yang serius 

pernah. Awalnya aku 

cuma ngejek - ngejek 

nama orang tua 

mungkin. Ya, cuma 

ngejek, terus aku tiba – 

tiba dipukul. Iya, dia 

pernah dipukul.    

 

Jadi orang yang 

diejek mbalesnya 

mukul? 

Iya. Yang diece mbales 

mukul. Aku pernah 

diece tapi aku nggak 

marah. Eh, pas aku 

mbales ngece dianya 
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malah marah.  

Ni, bekas cakaran di 

mukanya karena ejekan. 

Iya?yang ini? Iya, dia ngece aku, tapi 

aku nggak marah, tapi 

waktu aku ngejek dia 

marah.  

 

Kenapa kok dia 

marah? 

Ya, nggak tahu.  

Memang ngejeknya 

apa? 

Ya biasalah. Orang tua, 

nama orang tua. Terus 

kerjaan orang tua.  

 

Kalau boleh tau, 

mengapa dia 

mencakar kamu? 

Kesel lah pasti. Kalau 

enggak, bisa juga 

enggak sengaja. 

Awalnya cuma mau 

nampar pelan – pelan, 

tapi malah kecakar. 

Ha..ha..ha.. 

 

Ada perasaan 

jengkel nggak? 

Ya, pasti. Tapi, dapat 

segera diatasi.  

Ah, mosok iya? 

Iya kok..tapi ndongkol 

juga.  

 

Kalau tadi, yang 

kamu ejek terus 

mukul kamu, kira – 

kira perasaanya 

Ya…jengkel  
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gimana? 

Jadi mukul karena 

jengkel? 

He’e.  

Atau mungkin 

sudah berkali – kali 

kamu ngejek dia? 

Enggak. Enggak berkali 

– kali, tapi sering. 

Ha..ha..ha..  

Ya mesti yang diejek 

marah, wong yang 

diejek nama orang 

tuanya.  

Dulunya kalau aku 

ngejek dia, dia diem 

aja, kayak nggak berani 

mbales. Tapi malah 

sekarang mukul aku. 

Pingin tak tekak rasane. 

Ha..ha..ha,, enggak – 

enggak. Gosip itu. 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku sering mengejek 

korban. 

Ada lagi nggak, 

kejadian – kejadian 

yang kayak di film 

tadi. Misalnya 

kayak...selain 

mengucilkan, 

menggosip, 

memukul. 

Pokoknya yang 

dikenai itu jadi 

Enggak. Kayaknya 

enggak. Contohnya 

kayak apa? Kalo kasian 

ada.  

Oh, ono A. A takut 

sama dia ha..ha..ha.. 

(sambil menunjuk 

pesrta diskusi lainnya).  

Kalo yang dikucilkan 

itu, dia diem aja. Tapi 
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terintimidasi atau 

ketakutan? 

dia tuh enggak ngerasa 

gitu lho, sebenarnya 

kita pingin temanan lagi 

sama dia, cuman kita 

tuh pingin dia ngerubah 

sikapnya. Tapi dianya 

nggak mau. Dianya 

nggak ngerasa. 

Harusnya dia minta 

maaf dulu sama kita. 

Harusnyakan yang 

marahkan kita.  

Kalau peristiwa – 

peristiwa yang lain 

ada nggak? 

Mmm…apa ya? Ada 

yang kaykanya,  dianya 

takut. Ada yang takut 

kalau ketemu sama 

kakak kelas, soalnya dia 

pernah dipukul.  

 

Siapa? Itu lho…yang 

itu..(sambil menunjuk). 

Terus ada juga yang 

pernah berantem, si T.  

 

T nya jadi takut? Enggak. Enggak pernah 

takut dia tuh. Wong dia 

tuh sukanya berantem. 

 

Kalau dari teman – 

teman sendiri 

pernah memukul, 

Pernah, sering. 

Kalau mencakar aku 

pernah tuh, mencakar. 
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mencakar, 

menjegal? 

Setelah itu 

perasaannya 

gimana? 

Lega. Iya lega, 

ha..ha..ha.. mak plong 

gitu.  

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku merasa lega jika 

sudah menyakiti 

korbannya. 

(5 orang peserta diskusi 

mengiyakan) 

Terus, seneng 

nggak? 

Seneng sih.  

Kalau seneng ya 

enggak, tapi sebenernya 

kasihan, tapi ya dia 

dikasihani kayak gitu 

kok. Malah nambah 

jadi, ya sudah..soalnya 

dia tuh nggak pernah 

ngerasa.  

Konfirmasi tinggi. 

Perasaan pelaku senang. 

Ada nggak yang 

dulu pernah deket 

sama dia? 

Banyak! Cuman tuh dia 

tuh malah ngomongin 

temennya di 

belakangnya. 

Ngomongin yang 

enggak – enggak.  

Jadinya dia sekarang di 

jauhin. Nggak ada yang 

mau main sama dia lagi. 

Siapa coba yang mau 

main sama orang kayak 
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gitu.  

Tadi kan kalian 

bilang pernah 

memukul orang, 

sekarang dibalik, 

pernah nggak 

kalian di perlakuain 

kayak gitu? 

Pernah gimana?  

Mm, ya kalian 

pernah nggak entah 

itu dipukul, entah 

diejek, entah di 

apa- apain ? 

Pernah. Waah sering. 

Sudah tak terhitung 

lagi. Sudah biasa itu.  

Konfirmasi tinggi. 

 

Pelaku pernah menjadi 

korban. 

(semua peserta 

mebgatakan bahwa 

pernah menjadi korban 

sebelumnya) 

Kalau di rumah 

pernah nggak? 

Sering. Konfirmasi tinggi 

(semua peserta diskusi 

mengatakan sering 

melihat kejadian 

bullying di t 

Rumah) 

Gimana? ee..enggak kok. Enggak 

papa. (menjawab sambil 

ketakutan dan tidak 

mau melanjutkan 

jawabannya) 

Konfirmasi sedang. 

Pelaku tidak mau 

menjawab pertanyaan 

selanjutnya. 

Biasanya sama Ya, sama orang tua, Konfirmasi tinggi. 
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siapa diperlakukan 

seperti itu? 

sama kakak. Tapi ya 

biasalah itu.  

Pelaku sering mendapat 

perlakuan kasar di 

rumah. 

Ada lagi nggak? mmm…dulu aku 

pernah dipukul sama di 

kompasin sama kakak 

kelas. (salah satu 

peserta diskusi 

mengatakan sambil 

berbisik dan 

menjauhkan recorder 

darinya). 

Konfirmasi rendah. 

Pelaku pernah menjadi 

korban oleh kakak kelas.

Enggak papa kok, 

inikan rahasia kita, 

jadi direkam 

enggak papa. 

Enggak mau, nanti guru 

BP tau.  

 

o..ya sudah. 

Gimana? 

Aku dulu pernah 

dipukulin sama 

dikompasin sama kakak 

kelas. Jadi kakak kelas 

itu punya genk, ada 

beberapa orang gitu 

isinya.  

 

Kenapa kamu di 

pukulin? 

Enggak tau, mbak. 

Mungkin karena 

mukaku culun (peserta 

diskusi mempunyai 

wajah indo) terus 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku merasa, ia 

menjadai korban karena 

fisiknya. 

(semua peserta 
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badanku kecil.  mengiyakan) 

Dipukulin sama 

dikompasin di 

mana? 

Di kelas  

Kamu takut? Iya tho, aku nggak 

berani keluar kelas, 

takut ketemu.  

Konfirmasi kecil. 

Pelaku merasa takut jika 

bertemu dengan kakak 

kelas. 

 

Cerita sama orang 

lain nggak kalau 

kamu digituin? 

Enggak. Enggak berani.  

Terus sekarang? Ya, sudah enggak lagi.  

Kenapa? Soalnya aku dah jadi 

temennya mereka. 

 

Kok bisa? Iya, kan aku takut 

tuh..lha aku bingung 

mau ngapain. Terus aku 

ngeliat dia ngompasin 

adik kelasku. Trus aku 

ikut – ikutan ngompasin 

dia. Trus aku sering 

main ke kelasnya kakak 

kelasku itu. Yawdah, 

sekarang aku ngikut 

mereka, jadi temennya 

mereka. 

He..he..he..sekarang 

Konfirmasi kecil. 

Pelaku yang dulunya 

korban, menjadi berani 

dan akhirnya menjadi 

pelaku. 
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aku nggak pernah 

dikompasin lagi.  

Pernah nggak guru 

– guru ngasih 

hukuman fisik? 

Pernah ! ha..ha..ha.. 

pernah!!dicubit, di 

jewer..dia 

pernah.(sambil 

menunjuk peserta 

diskusi yang lain) 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku pernah mendapat 

perlakuan kasar dari 

guru di sekolah. 

 

Terus gimana? Nangis lho dia..dia 

pernah dicubit pipinya 

sampai nangis.  

 

Yang lain? Ada 

nggak yang sampai 

punya perasaan 

marah, atau takut? 

Ya itu, aku jengkel, 

marah. Soalnya aku 

nggak suka digituin.  

 

Gara – gara apa? Enggak tau, nggak 

bikin PR juga pernah. 

Aku juga pernah di 

jewer. 

Ya itu, kemaren juga, 

karena enggak ngerjain 

tugas. Padahal kalau 

nyontek aja boleh, 

katanya yang penting 

ngerjain. Padahal 

banyak yang ngerjain 

pagi – pagi, nyontek. 

Kalau kita kan, kalau 
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kita enggak ngerjain ya 

sudah, nggak ngerjain 

sekalian.  

Terus kalian jadi 

jengkel, gitu? 

Ya iya….  

Dari kejadian itu, 

kalau misal temen – 

teman jadi guru, 

apa yang temen – 

temen lakuin? 

Nggajul, tak gajul. 

He..he..he.. 

Ya, ditanyain dulu 

alasannya kenapa 

enggak bikin PR atau 

nggak bikin tugas. 

 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku akan 

memberikan hukuman 

yang lebih berat apabila 

menjadi guru. 

 

Kalau alasannya 

males, gitu? 

Ya, di hukum, tapi ya 

nggak mungkin lah 

kalau alsannya males. 

Kalau alasannya masuk 

akal ya enggak apa – 

apa.  

Kalau masih ngeyel ya 

di jotos..ha..ha..ha.. 

Enggak lah, ya dikasih 

hukuman misalnya 

tugasnya ditambahin 

lagi, sampai lemes 

bikinnya.   

 

Ya sudah karena 

waktunya sudah 

habis, mungkin 

Tapi ini rahasia kan 

mas??enggak ada yang 

tahu selain kita, sama 
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kapan – kapan bisa 

kita lanjutin lagi.  

mbaknya, sama masnya 

kan?? 
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Hasil Reduksi Data Kelompok III 

 

 

1. Identitas Kelompok 

Jumlah          : 10 peserta 

Kelas           : VIII (2 SMP) 

2. Hasil Focus Group Discusion 

 

Pertanyaan Hasil Wawancara Tingkat konfirmasi 

kelompok dan analisis 

Tadi kan teman – teman 

sudah melihat film yang 

tadi ya, pendapat kalian 

gimana? 

Kurang panjang itu 

filmnya. 

 

Dari teman – teman 

sendiri pernah nggak 

melakukan tindakan – 

tindakan bullying? 

Pernah !  

Bisa cerita nggak? Dulu 

pernah melakukan atau 

jadi korban? 

Lupa’e, nggak penting 

soale.  

Aku pernah jadi korban. 

 

Gimana? Korban seperti 

apa? 

Aku pernah jadi korban 

tertawaan.  

Kalau diejek aku pernah, 

Konfirmasi tinggi. Indikasi 

kuat pokok pertanyaan 

sering dilakukan.   

 

Diejek gimana? mmm…  
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Nggak papa, cerita aja. Diejek, ngejek nama 

orang tua itu lho. 

 

Maksudnya? Ya, manggilnya pake 

nama orang tua masing - 

masing, kalo enggak 

kerjaan orang tuanya.  

 

Perasaannya waktu diejek 

gimana? 

Mbales ! iya donk 

mbales, enggak terima.  

 

Ada perasaan marah atau 

jengkel gitu? 

Yaelah, mbales mosok 

enggak pake marah, piyo 

to.. 

 

Jadi agar sama, marah 

dulu kemudian baru 

mbales gitu? 

Ya iyalah, masak mbales 

dulu baru marah sih. 

 

Kalau yang fisik, seperti 

memukul dan sebagainya, 

pernah nggak? 

Ini jadi korbannya ini 

(salah satu peserta 

diskusi menunjuk peserta 

diskusi yang lain). Sudah 

sering ini jadi korbannya. 

Aku pernah lihat tapi 

enggak pernah 

ngelakuin.  

Kalau yang ini belum 

pernah dibully, tapi 

sering membully. (salah 

satu peserta diskusi 

menunjuk peserta diskusi 

lainnya) 

Konfirmasi tinggi.  

Pelaku sering melakukan 

tindakan bullying 
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Gimana ceritanya? Nggak 

papa, sharing aja.  

Tadi tuh ada yang nangis 

di kelas. Tadi kamu lihat 

to?  

Jadi tuh kayak diremehin 

gitu, kayak disetrap. 

 

Yang melakukan siapa? Teman – teman kelas. 

Dia tuh suka dimarah – 

marahin, kayak hewan. 

Siapa yang jadi hewan? 

Andaikan! 

Pokoknya dilecehkanlah 

dia tuh sukaknya. 

Konfirmasi tinggi. 

indikasi kejadian bullying 

makin nampak. 

Dilecehkan sama temen – 

temen sekelasnya? Terus 

perasaannya gimana? 

Diem aja,.  Konfirmasi tinggi. 

indikasi kejadian bullying 

makin nampak. 

(semua peserta diskusi 

memilih korban yang tidak 

berani melawan) 

Ngelawan nggak? Enggak berani dianya, 

enggak berani nglaporin 

ke guru BK juga.  

Konfirmasi tinggi. 

Korban tidak berani 

melawan 

(semua peserta diskusi 

memilih korban yang tidak 

berani melawan) 

Kenapa? Namanya aja politik adu 

domba. Iya soalnya 

mengadu domba.  

 

Kok bisa? Iya bener tho, sukanya  
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ngadu. 

Ngadu gimana? Nggak tahu, pokoknya 

ngadu. 

 

Menurut kalian, kenapa 

dia digituin? 

Mungkin gara - gara dia 

lemah mungkin ya. 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku memilih korban 

yang lebih lemah 

(semua peserta 

mengatakan memilih 

korban yang lebih lemah) 

Jadi yang membully dia 

tuh orang – orang yang 

lebih besar dari dia? 

Iya, dia tuh gendut, 

enggak kecil kayak yang 

dipukuli. Ya nggak 

berani ngelawan  jadinya 

dia tuh.  

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku memilih korban 

yang lebih lemah 

O jadi secara fisik aja 

sudah kalah gitu ya? 

Iya 

O tapi yang mukulin itu 

rangking empat itu. 

Terus yang dipukuli 

rangking satu.  

 

Menurut temen – temen 

sendiri, yang dipukuli itu 

karena fisik ya? 

Karena, dia tuh nggak 

berani, dia itu sering 

marah – marah tapi kalau 

sudah dipukul dia  

enggak berani ngelawan. 

Pelit, dia tuh pelit. Aku 

jujur lho, dia tuh pelit 

banget.  

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku memilih korban 

karena korban dianggap 

pelit. 

Pelit gimana? Pelit jawaban. Dia kan  
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pinter, kita kan goblok, 

jadi enggak tau 

jawabannya, iya kita kan 

goblok.  

Kalau gitu terus diapain? Dia tuh rumongso, 

ngerasa.  

 

Kalau enggak mau ngasih 

jawaban terus kalian 

apain? 

Aku diem aja. aku 

enggak pernah ngapa – 

ngapain. Aku cuma 

mnemnmua 

(menggerutu) ya Cuma 

bisa gitu doang. 

 

Kalau dia digituin 

gimana? 

Kan enggak denger.   

Kalau di depannya dia? Dia diem aja, cuman 

malah ketawa. Mringis.  

 

Kalau yang lain, kalian 

pernah nggak 

melakukannya, atau 

pernah jadi korban? 

Pernah! Aku pernah jadi 

korban. Aku pernah tuh 

digituin. Aku juga 

pernah. 

(Susana iskusi menjadi 

ramai krena semua 

peserta diskusi sangat 

antusias menjawab). 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku pernah menjadi 

korban. 

(semua peserta 

mengatakan bahwa pernah 

menjadi korban 

sebelumnya) 

Gimana? Ah, gimana ya?  

Enggak papa, cerita aja. Ahhhh..aku enggak mau 

cerita…ahh, jangan 

makasa – maksa 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku pernah menjadi 

korban, namun tidak 
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donk..aku pernah jadi 

korban, tauuu..aku 

pernah di cubitin sama 

dia..(manunjuk peserta 

diskusi yang lain). 

berani menjawab 

pertanyaan. 

Itu nyubitinnya bermain 

atau serius? 

Mungkin dia maksudnya 

bermain, tapi sakiiit 

banget.  

 

Jadi maksudnya bermain? Iya mungkin.  

Tapi perasaanmu gimana? Ya, kesel. Tapi cuma 

bisa diem aja..kan sakit 

tuh kalau dicubit gitu…  

 

Kalau yang lain pernah 

nggak?yang bener- bener 

parah gitu?mungkin ada 

preman di dalam 

kelas?ada kepala genk di 

dalam kelas? 

Hehe…kalau itu 

sih…hehehe enggak tau 

kalau kayak 

gitu..(beberapa peserta 

diskusi langsung diam, 

dan beberapa lagi takut 

untuk menjawab 

pertanyaan) 

Ada tanda konfirmasi 

kelompok 

Enggak apa – apa cerita 

aja..gimana? 

Hehehe..kayaknya ada..  

Jangan – jangan kamu 

kepala genknya di kelas? 

Hehehe…bukan – bukan 

aku..hehe..aku Cuma 

anak buah.. 

 

Lha kalau kamu anak 

buahnya, kepala genknya 

siapa? 

Enggak ada.. 

Ada..ada kok.. 

(sebagian peserta 

Ada tanda konfirmasi 

kelompok. Peserta merasa 

takut untuk menjawab. 
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menjawab tidak ada, 

namun beberapa yang 

lain mengatakan bahwa 

dikelas mereka ada yang 

menjadi kepal genk) 

Yang otoriter dalam kelas, 

atau yang berkuasa 

didalam kelas? 

Enggak ada..enggak 

ada!! 

(satu orang peserta 

diskusi meyakinkan 

bahwa tidak ada kepala 

genk di dalam kelas, 

peserta yang lainnya 

hanya diam sambil 

melihat salah satu peserta 

diskusi yang menjawab) 

 

Ow..jadi bener – bener 

enggak ada ya yang kayak 

gitu? 

mmm..ada sih..  

Gimana – gimana? mmm…kamu aja yang 

cerita, aku dah cerita dari 

tadi..(salah seorang 

peserta diskusi tidak mau 

bercerita dan 

memundurkan letak 

duduknya menjauh dari 

fasilitator) 

 tapi kayaknya tuh dia 

enggak sadar kalau dia 
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kayak gitu. Dia tuh sok 

penting di kelas.  

Dia suka menyakiti orang 

lain enggak? 

Enggak tahu..(peserta 

diskusi yang menjawab, 

merasa enggan untuk 

bercerita lebih lanjut dan 

memalingkan muka).  

 

Kalau dari cowok – 

cowok pernah tidak, 

melihat orang dihajar, 

dipukul gitu? 

Sering. Dia sering mukul 

orang.. (salah seorang 

peserta diskusi menunjuk 

peserta diskusi yang 

lainnya). Dia paling 

parah ini… 

Konfirmasi tinggi. Ada 

indikasi kuat pokok 

pertanyaan sering 

dilakukan. 

Benar – benar dipukul 

gitu? 

Sek..sek..temennya, 

temennya ini.. 

Oh iya..bener nggak? 

(peserta diskusi mencari 

dukungan dari peserta 

diskusi yang lainnya). 

 

Terus gimana itu? Dia tuh suka mukulin 

orang, pokoknya kalau 

dia enggak suka, ya 

langsung dipukul 

aja..padahal yang 

dipukul itu, enggak tahu 

apa-apa.. kasihan kadang 

– kadang.  (suasana 

diskusi menjadi ramai. 

Konfirmasi tinggi.  

Pelaku memukul korban 

tanpa alas an yang jelas. 
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Seluruh peserta diskusi 

bercerita sehingga 

pertanyaan dan jawaban 

yang yang diberikan 

menjadi tidak fokus).  

Temen – temen, aku mau 

Tanya, tadi kan ada temen 

kalian yang cerita, kalau 

salah satu temen kalian 

tuh sering dipukulin.  

Ho’o..iya bener banget! 

(peserta diskusi 

menjawab dengan 

antusias) 

Suka dipukulin sama 

“A” 

Tadi juga dipukulin… 

Memangnya “A”ngapain 

lagi? (salah satu peserta 

diskusi bertanya pada 

peserta diskusi lainnya). 

 

Kapan itu? Tadi, barusan.. 

Aku ngeliat dia tuh 

nangis di kelas.  

Kok aku enggak ngeliat? 

(salah satu peserta 

diskusi bertanya pada 

pseserta diskusi lainnya). 

Makanya, kalau punya 

mata tuh dipakek donk!! 

(salah satu peserta 

diskusi mempertegas 

nada suaranya dan 
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menunjukkan jarinya 

pada wajah peserta 

diskusi yang bertanya 

tadi). 

Enggak usah gitu donk, 

aku kan tidur tadi.. 

(hampir terjadi 

perkelahian antar peserta 

diskusi). 

Ya, sudah – sudah. Nanti 

saja. Tahu enggak sih, 

kenapa dia suka 

dipukulin? 

Ya Karena dia tuh, 

gimana ya?mmm…dia 

tuh 

sukanya…mmmm…dia 

tuh kayak enggak 

gampang bergaul. Dia 

sama temennya tuh 

enggak bisa bergaul. 

Mmm…apa 

namanya?enggak bisa 

berbaur.  

Iya, mereka tuh berdua 

terus,  

Konfirmasi tinggi.  

Menganggap  korban tidak 

dapat bergaul. 

Memangnya ada yang 

enggak suka sama dia? 

Banyak. Banyak banget 

Aku juga engga suka, 

aku enggak pernah 

ngomong sama dia. Tapi 

aku pernah dapat cerita 

kalau dia tuh pernah 
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dipukulin juga sama “E”. 

Ih, pokoknya gitu 

lah...dia pernah cerita ke 

aku kalau habis mukulin. 

Si “E” itu kan dulu 

pernah dipukulin sama 

kakak kelas juga. 

 

Kalau dipukulin sama “E” 

dia ngelawan nggak? 

Nglawan, dia nglawan 

tapi mesti kalah. Jadi 

biasanya ya diem aja.  

 

Menurut kalian, orang – 

orang yang mukulin dia 

itu kenapa? 

Enggak tahu. 

Sirik kali, tapi biasanya 

Cuma buat bercandaan 

aja. Cuma buat mainan 

aja.  

 

Jadi dia dipukulin Cuma 

buat bercandaan gitu? 

Iya, yang mukulin itu 

Cuma bercanda, gitu kali 

ya..tapi kdang – kadang 

pake emosi juga. 

Aku juga enggak tahu, 

dia tuh pinginnya apa. 

 

Jadi memang sudah dari 

dulu sering digituin? 

Iya.. Konfirmasi tinggi. Ada 

indikasi kuat pokok 

pertanyaan sering 

dilakukan. 

Yang mukulin tuh 

memang orang – orang 

Nakal!! Nakal banget. Itu 

anak – anak yang sok 
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nakal atau apa? keren dikelas. Anak yang 

sok preman 

Ada yang deket enggak 

sama yang suka mukul 

itu? 

Dulu aku sekelas, tapi 

dia tuh enggak nakal 

kalau di kelas. Waktu di 

SD dulu juga enggak 

nakal. Gara – gara itu 

lho, ada anak yang nakal 

dimasukin dikelasnya 

dia, terus dia jadi ikut – 

ikutan nakal. Sekarang 

yang nakal banget itu 

enggak naik, iya dia 

enggak naik. Itu karena 

kualat. 

 

Jadi waktu SD mereka itu 

alim? 

Iya, mereka tuh alim.   

Mungkin mereka pernah 

jadi korban? 

Enggak , enggak pernah 

mereka tuh dulu itu ce es 

an..  

 

Jadi sejak masuk SMP 

jadi kayak gitu? 

Iya.  Terus dia tuh 

pernah dikatain anjing 

sama “E”., terus dibales 

kalau aku anjing, kamu 

tuh rajanya anjing.. 

Waaaah…pokoknya 

keren lah mbalesnya. 

Dia juga bilang, kalau 
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anjing itu bisa diatur, 

tapi kok kamu enggak 

bisa diatur. 

Kalau dari latar belakang 

keluarga? 

Kayaknya keluarganya 

broken home deh? 

Dia tuh sekarang tinggal 

Cuma sama ibunya. 

Bapaknya enggak tahu 

kemana.  

Konfirmasi tinggi.  

Pelaku berasal dari 

keluarga broken home. 

Tempat tinggalnya 

dimana? 

Di sana,..dia tuh anaknya 

orang kaya. Jadi apa – 

apa mesti dikasih. Dia 

tuh pernah mecahin 

lampu, eh mecahin kaca, 

terus ya dengan 

entengnya Tanya 

harganya berapa, terus 

langsung dibayar aja.  

 

Ini Cuma sharing aja, 

bukan ngegosip atau apa, 

mungkin kita enggak tahu 

dia sebenarnya punya 

masalah apa, jadi jangan 

dikucilin ya. 

Enggak kok, kita enggak 

pernah kayak gitu. 

 

Terus gimana? Dia tuh ngerasa gimana 

ya?, ngerasa paling kuat, 

 

Badannya dia gede? Whooo..gede banget, 

atletis. Dia tuh enggak 

Konfirmasi tinggi.  

Pelaku memiliki fisik yang 
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Cuma gede, tapi juga 

tinggi. 

Dia tuh pernah, waktu 

ulangan enggak ada yang 

diisi, kosong blong. Jadi 

dia tuh Cuma nyalin soal 

doang, enggak ada yang 

diisi. Kalau soalnya ABC 

an, ya Cuma asal diisi 

aja. 

besar. 

Terus, ada kejadian lain 

enggak? 

Sebentar, aku masih mau 

cerita. 

Aku dulu pernah dicekik 

sama “E”, aku tuh 

enggak tahu, baru jalan 

terrus dia tuh tiba- tiba 

nyekik dari belakang. 

 

Kenapa bisa digituin? Enggak tahu, dia tuh 

gila. Dia tuh bisa naik 

kelas juga karena 

nyogok. Kalau enggak 

nyogok dia enggak bisa 

naik kelas. 

 

Kita tinggalin “E”, kita 

pindah topic lain. Ada lagi 

enggak? Kayak misalnya 

digosipin? 

Ya, kalau digosipin kita 

enggak tahulah, kan 

kalau digosipin diem – 

diem. 

 

Yang lain selain Ada, dikelas ada yang  
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digosipin, dikucilin 

mungkin? 

dikucilin, 

Kenapa dikucilin? Iya, soalnya tuh dia sok 

cantik, sok kaya, 

sukanya pura – pura 

sakit, kalau disuruh 

periksa mesti enggak 

mau. Dia juga sok baik, 

sok seksi, ngerasa kayak 

model. Pokonya nyebelin 

bangetlah orangnya.  

Konfirmasi tinggi.  

Menganggap korban sok. 

Ya sudah – sudah, 

pokoknya apa yang kita 

omongin disi bukan untuk 

bergosip, tapi Cuma 

sharing aja. Nanti kalau 

ketemu dengan orang – 

orang yang kita bicarakan 

tadi, jangan dikucilin atau 

diejek ya. 

Iya   
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Reduksi data kelompok IV 

 

 

1. Identitas Kelompok 

Jumlah          : 9 peserta 

Kelas           : VIII (2 SMP) 

 

2. Hasil Focus Group Discusion 

 

Pertanyaan Hasil wawancara Tingkat Konfirmasi 

Kelompok dan 

Analisis 

Pernah nggak 

melakukan tindakan 

seperti memukul, 

mengucilkan, 

ngompasin dan 

sebagainya? 

Enggak ngompasin, tapi 

kalau minta ditraktir 

pernah.  

Rendah, pertanyaan 

awal beberapa 

peserta diskusi belum 

fokus ke pertayaan 

yang diajukan, 

suasana diskusi 

belum begitu cair.  

Tapi yang kamu 

kompasin itu, enggak 

oke – oke aja, tapi dia 

ketakutan. 

oo..tidak – tidak, saya 

tidak  kalau sampai kayak 

gitu.  

Tidak terkonfirmasi. 

Peserta diskusi belum 

terlibat. 

Jadi contohnya, dulu 

aku waktu SMP, ada 

temen yang pindahan 

Ya, sama berarti, aku juga 

kayak gitu. 

 



 

 

167

dari sekolah lain. Dia 

itu kaya, jadi uang 

sakunya pas jaman itu 

Rp. 5000 sehari, 

padahal aku Cuma Rp. 

500. Terus, berhubung 

dulu aku termasuk 

mbeling, jadi tiap hari 

aku minta uang ke dia. 

Memang sih jahat, jadi 

dia terpaksa ngasih. 

Tapi waktu SMA lain, 

aku maintain uang 

Rp.500 ke temen – 

temen terus aku 

kumpulin, bisa beli 

makanan satu piring. 

Kalau kayak gitu 

nggak masalahkan.  

Sama kayak yang 

mana? 

Yang minta Rp.500, gitu. 

Tapi aku bilangnya, ada 

yang mau nraktir aku 

nggak? 

 

Tapi pernah nggak 

kamu memaksa? 

Sering ya, (peserta diskusi 

lainnya tertawa) 

Ada tanda konfirmasi 

kelompok 

Gimana?  Ya aku maksa minta 

uangnya, tapi ya terus 

kadang – kadang aku 
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kembaliin.  

Kalau yang lain 

gimana? Melakukan 

hal – hal seperti itu? 

Sering. (semua peserta 

diskusi menjawab dengan 

cepat dan tegas sambil 

tertawa) 

Konfirmasi tinggi. 

Ada indikasi kuat 

pokok pertanyaan 

sering dilakukan. 

Gimana? Pernah sih, maksa 

ngerebut cewek. Tapi 

ceweknya ini, ceweknya 

kakak kelas.  

 

Terus gimana? Ceritanya itu kan, 

ceweknya kakak kelas, dia 

suka sama aku. Tapi 

ceweknya belum putus, 

tapi dia suka. Terus tak 

tembak. Terus dia tahu, 

terus dipanggil kakak 

kelas, ditunggu di 

parkiran motor. Yawdah 

to, terus mau berantem 

tapi enggak jadi, ada guru 

yang liat. Terus paginya 

dipanggil ke BK.  

 

Terus habis itu, kakak 

kelasnya kamu pukulin 

nggak? 

Enggak.   

Sekarang kalau ketemu 

kakak kelasmu 

gimana? 

Biasa aja.  
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Dulunya waktu awal – 

awal dulu, kalau 

ketemu, gimana? 

Belum tahu, kan belum 

kenal.  

 

Setelah dia tahu, kalau 

ceweknya suka sama 

kamu gimana? 

Dia ngadu sama 

temennya. Mau 

dikeroyok, tapi belum 

jadi.  

 

Kalau yang lain 

gimana? Pernah 

ngelakuin kayak gitu 

atau pernah ngeliat 

atau pernah 

diperlakuin seperti itu? 

Kalau ngelakuin belum, 

tapi kalau liat pernah. 

(semua peserta diskusi 

mengangukkan kepala) 

Konfirmiasi tinggi, 

indikasi kejadian 

bullying  makin 

nampak. 

Dimana?  Alah, mungkin cuma 

pukul – pukulan biasa.  

Konfirmasi tinggi, 

semua peserta diskusi 

tertawa  dan 

mengiyakan. 

Biasa? Iya, kan dah sering.  Konfirmasi tinggi, 

nada suara peserta 

diskusi yang 

menjawab 

menandakan bahwa 

kejadian seperti itu 

sudah sering terjadi 

dan dianggap biasa. 

Semua peserta 

diskusi tersenyum. 

Memangnya di sini Enggak tahu. (intonasi Pertanyaan tidak 
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sering ada kejadian 

kayak gitu? 

dan bahasa tubuh berubah 

menjadi tidak mau 

menjawab) 

terkonfirmasi, namun 

dari bahasa tubuh 

memperlihatkan 

bahwa ada sesuatu 

yang ditutup – tutupi. 

Lho kok enggak tahu? Iya, kan pulang langsung 

main game net.  

 

Kalau sampai 

kasusnya  ke guru BP 

pernah liat nggak?  

Ya yang itu tadi.   

Kemarin yang pernah 

dipukulin di kelas, 

siapa namanya? 

Ow AN? Yang kecil kan? 

Pendek, gendut? Item? 

Yang jelek itu to? Kenapa 

emangnya? Ha..ha..ha 

(semua peserta diskusi 

menjawab dengan 

antusias) 

Konfirmasi kelompok 

tinggi, semua peserta 

diskusi mengiyakan 

jawaban peserta 

diskusi lainnya. 

Kemarin kan ada 

orangnya, nah, gimana 

tuh? 

Dia itu pelit, enggak mau 

ngasih jawaban kalau 

ulangan. Minjem aja pelit 

kok. Barangnya aja yang 

jelek dipinjem nggak 

boleh. (jawaban diberikan 

dengan intesitas emosi 

yang tinggi) 

Konfirmasi kelompok 

tinggi. Situasi korban 

yang seperti 

terdeskripsikan dari 

jawaban peserta 

diskusi memancing 

terjadinya tindak 

kekerasan / bullying.  

Lha kamu pinjem 

ceweknya ya enggak 

boleh. 

Hah? Dia tuh enggak 

punya cewek. Enggak ada 

yang mau sama dia. Kalau 
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aku jadi ceweknya ya 

najis to ya.. 

Kalian pernah ngapain 

dia apa aja? 

He..he..he..waaahh 

banyak…apa ya? 

Mmm..gimana ya? 

(jawaban tidak 

terdeskripsikan dengan 

tajam) 

Konfirmasi kelompok 

tinggi, nampaknya 

korban sering 

menjadi korban oleh 

banyak peserta 

diskusi. 

Enggak papa cerita aja. Kan pelit tho, aku mau 

pinjem barang apa gitu, 

terus dia tuh njelehi, terus 

ya tak pukul aja 

ha..ha..ha.. 

Konfirmasi tinggi, 

tindak kekerasan 

yang dilakukan 

berupa pemukulan 

karena sikap pelit 

korban untuk 

meminjamkan 

sesuatu.  

O gitu? Iya, ini juga pernah kok. 

(menunjuk peserta diskusi 

yang lain). Pas komputer 

di ruang internet, terus 

komputernya di matiin, 

monitornya juga dimatiin. 

Pas dia ngidupin lagi, 

dimatiin lagi. Kayak gitu 

terus, sampai AN dipukul 

juga.  (semua peserta 

diskusi tertawa).  

Konfirmasi tinggi, 

sebagian besar 

peserta diskusi 

pernah melakukan 

tindak kekerasan 

kepada korban. 

Hayo, ngaku, siapa aja Rame – rame.  Konfirmasi tinggi, 
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yang ngelakuin itu? tindak kekerasan 

dilakukan secara 

berkelompok atau 

dilakukan satu orang 

namun semuanya 

pernah melakukan.  

Siapa diantara kalian 

disini yang pernah 

mukulin dia, ayo 

angkat tangan. 

Ha..ha..ha..(suasana 

langsung menjadi ramai, 

Ada dua orang peserta 

diskusi mengangkat 

tangan) 

Konfirmasi tinggi, 

sebagian peserta 

diskusi mengakui 

pernah memukul 

korban, dan diiyakan 

oleh sebagian besar 

peserta diskusi 

lainnya. 

Kamu pernah nggak? Enggak..enggak pernah.. 

Ah, dobol..ha..ha..ha.. 

Cuma ngece. 

Konfirmasi tinggi, 

salah satu peserta 

diskusi mengatakan 

tidak pernah 

melakukan tindak 

kekerasan terhadap 

korban, namun 

disanggah oleh 

peserta lainnya. 

Peserta yang 

disanggah tersenyum 

mengiyakan.  

Ngece apa? Item, pelit.  

Ha..ha..ha.. 

Konfirmasi tinggi, 

alasan korban 
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menjadi korban 

adalah karena kondisi 

fisik korban yang 

hitam dan sikap 

korban yang pelit.  

Kalau yang mukul, ada 

dua. Terus kalau kira – 

kira ngejek? 

Ow, sering. (semua 

peserta diskusi menjawab)

Konfirmasi tinggi. 

Semua peserta 

diskusi pernah dan 

sering mengejek 

korban.  

Semua dari kalian? Iya..sering ngejek. Dia 

sering banget nih.. (sambil 

menunjuk peserta diskusi 

lainnya) 

Lha, njelehi, raine koyok 

kopet. Terus ininya, 

giginya ada kuning – 

kuningnya. Ha..ha..ha 

Konfirmasi tinggi. 

Sebagian besar 

peserta diskusi 

pernah atau sering 

mengejek korban 

karena fisik korban. 

Kalau diejek dia diem 

aja? 

Oww…lha gaya kok 

orangnya, kadang – 

kadang dia tuh ketawa – 

ketawa sendiri, enggak 

ada apa – apa itu lho. 

Kalau diece tuh di 

gini…(memperagakan 

senyum – senyum 

sendiri). Ha..ha..ha.. 

(semua peserta diskusi 

Konfirmasi tinggi. 

Semua peserta 

diskusi mengejek 

korban karena fisik 

dan sikap korban 

yang dianggap aneh. 
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tertawa) 

Jadi yang dia pernah 

terima dari kalian tuh, 

di ejek, dipukulin, 

dikerjain terus diapain 

lagi? 

Dimarahin. Konfirmasi tinggi. 

Korban mengalami 

bullying  psiologis.  

Dimarahin pernah? Iya..terus dikucilin.  Konfirmasi sedang. 

Korban mengalami 

bullying psikologis 

pengucilan. 

Memangnya dia 

enggak punya teman 

kalau di kelas? 

Ada sih, satu orang. 

Pacarnya. 

 

Katanya enggak punya 

pacar? 

Pacarnya cowok. Oh, 

kemana- mana berdua. 

Enggak bisa dipisahkan. 

Kan enggak boleh duduk 

dibelakang, tapi mereka 

berdua tuh tetep duduk di 

belakang. 

 

Terus kamu cemburu? Ha..ha..ha..enggaklah…  

Terus gimana? Kan enggak boleh duduk 

di belakang kan, harus 

duduk di depan, yang 

dibelakang harus 

dikosongin. Mereka 

berdua tuh tetep duduk di 

belakang. Enggak mau 
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dipisah. Mungkin pisah 

Cuma pas mid.  

Jadi kemana – mana 

berdua terus? 

Iya, makan tuh juga 

berdua. Satu makanan 

untuk berdua. Satu porsi 

itu sama. Jadinya tuh, 

mesti makannya sama, 

kalau yang satu makan 

pakai mie, yang satunya 

juga. Mungkin kalau 

nyemplung sumur, 

nyemplung semua. Kalau 

jalan – jalan juga berdua. 

 

Jalan – jalan kemana? Ya, cuma muter- muter 

sini aja. Dulu padahal 

enggak kayak gitu lho 

orangnya. Mereka itu kan 

teman SD. Dari SD 

katanya sudah berdua 

kayak gitu. Padahal waktu 

kelas satu KA enggak 

kayak gitu lho. Dulu KA 

tuh suka ngajarin kalau 

enggak bisa, tapi sekarang 

enggak. Mesti 

ngomongnya “yo, pikiren 

dewe”. 

Waah pingin tak antem 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi ingin 

memukul korban 

karena sikap korban 

yang dianggap tidak 

menyenangkan.  



 

 

176

raine. 

KA itu yang dulu 

pernah dipukulin di 

kelas itu ya? 

Lha ini 

orangya…ha..ha.(sambil 

menunjuk peserta diskusi 

lainnya). Pas di ruang 

internet juga.  

Konfirmasi tinggi. 

peserta diskusi 

pernah memukul 

korban hingga korban 

menangis. 

KA nya ngelawan 

nggak kalau digituin? 

Dia nglawan, kadang 

nglawan. Ngginiin aku to, 

tapi aku tetep diem aja… 

 

KA tu sering berantem 

nggak kalau di 

sekolah? 

Seneng itu, tapi dia 

pernah nangis. Waktu 

kelas satu pernah dipukul 

ini ( sambil menunjuk 

peserta diskusi lainnya ) 

sampai nangis. Eh, pas 

kelas dua.  

Konfirmasi tinggi. 

Korban pernah 

melawan namun 

dibalas lebih keras 

oleh salah satu 

peserta diskusi. 

Lha kenapa? Lha nggak tahu, lali 

ha..ha..ha.. 

 

Masak sama 

masalahnya sendiri 

lupa? 

Lha dah sering 

ok…ha..ha.. 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi telah 

sering memukul 

korban hingga lupa 

alasan memukul.  

Coba gimana? 

 

 

 

 

Pokokmen de’e ki 

ngomong opo? Terus, tak 

antemi. KA nya sampai 

nangis.  Tapi bilangnya 

kelilipan, 

Konfirmasi tinggi. 

Korban mengatakan 

sesuatu yang 

membuat salah satu 

peserta diskusi 
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 ha..ha..ha..kelilipan 

tangan. Nanti waktu dia 

mbrambangi, terus kita 

pada bilang eh, AN 

kelilipan arepan  

ha..ha..ha.. 

tersinggung, sehingga 

korban dipukul. 

Banyak yang nggak 

suka sama KA ya? 

oo…iya.. 

Dulu baik tapi sekarang 

enggak. 

 

Dulu waktu kelas satu? He’e.. 

Sekarang kalau misale si 

AN digoda atau di 

apa..dijailin, yang pasti 

yang marah KA, jadi sok 

pahlawan. Pahlawan 

kesiangan ha..ha..ha..AN 

dah nangis baru KA, 

nolong ngomong ngopo 

kowe? Waaa… 

Mau nolong AN gara – 

gara ini malah kelahi 

sama ini..(sambil 

menunjuk peserta diskusi 

lainnya)..ha..ha..malah 

KA kalah..ha..ha..ha.. 

Konfirmasi tinggi.  

 

Kayaknya yang paling 

banyak dia ya? 

Ha..ha..ha.. iya..  

Mesti karena badannya Ha..ha.. iya, badan gede Konfirmasi tinggi. 



 

 

178

paling gede? dosa gede.. Peserta diskusi 

melakukan perbuatan 

bullying  karena 

mempunyai badan 

besar. 

Kenapa sih, apa 

sebabnya mereka 

berdua kok digituin? 

Jelek, nyebelin, sok 

pinter, pelit, jarang 

bergaul, mencicil, 

sombong banget, nggak 

mau ngajarin kalau ada 

pelajaran yang susah, 

dumeh gigine gadul kerak 

ngono, ha..ha..ha.. 

Konfirmasi tinggi. 

Pelaku terindikasi 

mempunyai rasa iri 

karena korban lebih 

pandai dan jika 

ulangan tidak pernah 

diberitahu 

jawabannya, sikap 

korban yang jarang 

bergaul dank arena 

kondisi fisik korban. 

Dari temen – teman 

sendiri, waktu dulu 

pernah nggak kalian 

mengalami hal itu? 

Oh, sering 

Pernah.. 

(Semua peserta diskusi 

menjawab dengan 

antusias) 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi 

pernah menjadi 

korban sebelumnya. 

Maksudnya, kamu 

yang jadi korbannya. 

Kayak KA gitu? 

Pernah.. 

Aku pernah digituin… 

Sama ini juga ( menunjuk 

peserta diskusi yang lain)

 

Konfirmasi tinggi. 

Salah satu peserta 

pernah menjadi 

korban teman satu 

kelas. 

Kamu di pukul dia? Iya…pernah dulu  

Memang ya, di sini tuh Ha..ha..ha.. dia tuh Konfirmasi tinggi. 
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kamu premannya? sumber kejahatan.  

(peserta diskusi yang 

dimaksud tertawa senang) 

Peserta diskusi yang 

banyak melakukan 

tindakan bulying 

merasa bangga.  

Kamu pernah? Pernah… Konfirmasi sedang. 

Salah satu peserta 

diskusi pernah 

menjadi korban.. 

Diapain? Dilabrak kakak kelas.  

Waktu kelas? Kelas satu..  

Kenapa? Gara – gara kan ada 

cewek, salah satu cewek 

yang dikelas kita yang 

dikucilkan, terus dia 

nglapor ke kakak kelas 

bilang yang enggak – 

enggak. Fitnah lah..fitnah, 

aku difitnah. Aku nggak 

terima to ya…jadi 

ceweknya tuh punya 

teman kakak kelas. Yang 

bikin heboh tuh kakaknya, 

dia tuh punya kakak, 

kakaknya tuh deket sama 

kakak kelas. Terus kakak 

kelasnya tuh nggak 

seneng sama aku. Kakak 

kelasnya tuh kelas tiga.  
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Adek kelas yang sekarang 

juga nyebelin – nyebelin 

Adek kelas yang 

sekarang ini? 

Iya! Jelek – jelek, nggak 

ada yang cantik.. 

Mentang – mentang 

beruang. Mereka itu 

memang anaknya 

beruang. Soalnya mereka 

tuh pinter – pinter. Kita 

tuh ya, kita tuh dah 

mlarat, jelek, koyok 

kopet..ha..ha..ha..elek, 

wes elek koyo kelek ra iso 

melek. 

Mentang – mentang 

sekarang SBI (Sekolah 

Berstandar Internasional). 

Terus semuanya pada 

ngata – ngatain anak – 

anak kelasku, yang 

cewek.  

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi 

merasa iri karena 

siswa yang masuk di 

SMP mereka 

sekarang adalah 

siswa – siswa yang 

mempunyai banyak 

uang dan lebih pintar.

Dikatain apa? Katanya diejek, tapi 

nggak tahu diejek apa.  

 

Kalian pernah 

ngelakuin apa sama 

adik kelas yang 

sekarang? 

Enggak pernah.   

Belum? Iya, belum.  



 

 

181

Kpingin digituin? Kpingin!!..kpingin 

banget.. 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi 

mempunyai 

keinginan untuk 

menyakiti adik kelas. 

Kepinging diapain? Diwudani,   

Hah? Diwudani? 

dihujan – hujani? 

Diwudani, wudo, 

ha..ha..ha..diwudani, 

ditendangi, dicukuri, 

ha..ha..ha.. 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi 

mempunyai niatan 

untuk menyakiti adik 

kelasnya bila ada 

kesempatan.  

Alasannya apa? Waah..lha elek – elek ok, 

he’e nyebelin banget, 

mentang – mentang, sok 

banget, sirik pokoknya. 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi 

memilih korban 

karena kondisi fisik 

korban dan sikap 

korban yang 

sombong.  

Kalau ada kesempatan, 

mau nggak? 

Lha, masalahnya tu itu, 

katanya kalau nglabrak 

adik kelas itu enggak 

bakalan naik kelas..eh, 

bukan – bukan..nglabrak 

tapi ngomongin gitu lho, 

terus malesnya tuh terus 

mereka ngomong ke guru 

ato siapa gitu, terus 

Konfirmasi tinggi. 

Peserta diskusi 

mempunyai niat 

namun tidak berai 

karena ancaman dari 

sekolah 
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ngomong yang enggak – 

enggak, malah kita yang 

kena, padahal kita 

maksudnya baik to. Terus 

kalau mereka kayak gitu 

terus sampe SMA piye? 

Disebelin terus? hayo.. 

Ada lagi? Yang 

sebelah sini. 

Itu gento – gento masa 

depan. 

 

Ada nggak sih yang 

ngelakuin ini di 

sekolah karena pernah 

digituin di rumah? 

Ada, aku kan enggak 

boleh main game net, 

terus main game net, 

pulang – pulang aku 

digebukin..ha..ha..ha.. 

Konfirmasi tinggi. 

Pernah menjadi 

korban di rumah oleh 

orang tua. 
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