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PEDOMAN OBSERVASI 

FENOMENA KORBAN PERILAKU BULLYING PADA REMAJA 

DALAM DUNIA PENDIIDKAN 

 

1. Kondisi dan kesan umum (ciri fisik). 

2. Kondisi lingkungan rumah tempat tinggal dan lingkungan tetangga serta 

lingkungan sekolah. 

3. Hubungan dengan keluarga (cara komunikasi). 

4. Aktifitas sehari-hari 

5. Interaksi sosial 

6. Perilaku yang tampak 
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PEDOMAN WAWANCARA  

FENOMENA KORBAN PERILAKU BULLYING PADA REMAJA  

DALAM DUNIA PENDIDIKAN 

 

1. Identitas Subyek 

a. Nama 

b. Tempat, Tanggal lahir 

c. Usia 

d. Jenis Kelamin 

e. Urutan kelahiran dalam keluarga 

f. Hobi 

g. Kelas 

2. Identitas Orangtua 

a. Usia ayah 

b. Usia Ibu 

c. Pekerjaan Ayah 

d. Pekerjaan Ibu 

e. Tinggal Serumah atau Tidak 

3. Latar Belakang 

a. Hubungan dengan orangtua, keluarga, dan pola asuh orangtua. 

(1) Apa yang biasanya dilakukan orangtuamu sehari-hari di 

rumah? 

(2) Aktifitas apa yang biasanya dilakukan orang tuamu apabila 

kamu sedang liburan? 

(3) Apa reaksi orangtuamu jika kamu membuat kesalahan? 

(4) Apa reaksi orangtuamu jika kamu mendapat nilai bagus 

atau mendapatkan penghargaan? 
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(5) Apakah kamu dekat dengan orang tuamu? (jika tidak, 

Mengapa?) 

(6) Paling dekat dengan siapa? Papa, Mama, atau ada anggota 

keluarga yang lain? 

(7) Kalau sedang ada masalah, kamu cerita ke orang tuamu 

atau tidak? 

(8) Dapatkah kamu ceritakan orang tua impianmu seperti apa? 

b. Lingkungan tempat tinggal subyek 

(1) Apakah kamu menyukai suasana tempat tinggalmu 

sekarang ini? 

(2) Apakah kamu mengenal tetangga-tetangga sekitarmu? 

(3) Apakah kamu sering bermain dengan tetangga-tetangga di 

lingkungan tempat tinggalmu? 

(4) Kalau ada acara di lingkungan tempat tinggalmu apakah 

kamu pernah ikut serta? 

c. Lingkungan Sekolah 

(1) Apakah kamu dekat dengan teman-teman sekelasmu? 

(2) Apakah kamu mempunyai sahabat di sekolahmu? 

(3) Seringkah kamu cerita-cerita dengan sahabatmu ketika 

kamu mendapatkan masalah? 

(4) Seringkah sahabatmu atau temannmu bercerita dengan 

kamu jika mereka ada masalah? 

(5) Menurutmu apakah teman-temanmu selama ini 

mendukungmu? 

(6) Apakah kamu dekat dengan gurumu? 

(7) Apakah kamu tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan yang 

diadakan di sekolah? 
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4. Konsep diri Subyek 

a. Menurutmu kamu itu orang yang seperti apa? Dapat diceritakan? 

b. Apakah kamu mempunyai idola yang kamu jadikan sebagai panutan 

hidupmu? 

c. Dapatkah kamu menyebutkan kelebihan dan kekuranganmu? 

d. Apakah kamu merasa penampilanmu cukup menarik? Atau menurutmu 

penampilanmu ada yang  kurang menarik? Dapatkah kamu ceritakan? 

e. Apakah kamu selalu bersikap optimis bahwa kamu akan berhasil 

mencapai cita-cita atau sesuatu yang kamu impikan? Mengapa? 

f. Menurutmu apakah kamu mempunyai posisi penting dalam kelas, 

sekolah atau masyarakat? 

g. Menurut kamu pentingkah menjalin hubungan yang baik dengan orang 

lain? 

h. Menurutmu apakah teman-temanmu menyukai kehadiranmu? 

i. Apakah kamu tergolong orang yang mudah putus asa? 

5. Nilai-nilai yang Dianut Subyek 

a. Apakah kamu seringkali berusaha bersikap biasa di depan orang 

banyak ketika sebenarnya ada sesuatu hal yang mengecewakanmu? 

b. Menurutmu apakah teman-temanmu banyak yang memperalat kamu 

untuk kepentingan mereka sendiri atau tidak? 

c. Ketika kamu marah kepada temanmu apakah kamu biasa 

mengungkapkannya atau memendamnya sendiri? 

d. Jika ada tugas berkelompok, apakah kamu lebih senang 

mendiskusikannya kepada teman-temanmu, atau lebih menyukai 

menyelesaikannya sendiri? 
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e. Jika kamu diberi tugas oleh guru apakah kamu akan menyelesaikannya 

mendekati deadline atau kamu lebih senang mengerjakan jauh sebelum 

deadline yang diberikan ? 

f. Apakah kamu mempunyai target sendiri ketika kamu menyelesaikan 

suatu tugas? Atau melihat orang lain sebagai targetmu? 

g. Jika menghadapi suatu permasalahan, apakah kamu akan 

menghadapinya dengan tegang? Atau dengan santai dalam 

menyelesaikan masalah tersebut? 

h. Menurutmu apakah kamu mempunyai kehidupan yang menyenangkan 

sekarang ini? 

i. Selama ini apakah kamu menjalani hidupmu dengan semangat? 

j. Menurutmu apakah penting menjalani hidup ini dengan visi untuk ke 

depannya? Mengapa? 

k. Ketika mempunyai waktu luang apa yang biasanya kamu lakukan? 

6. Pengalaman Melihat atau Mendengar Perilaku Bullying 

a. Pernahkah kamu melihat atau mendengar temanmu atau seseorang 

diejek atau dicemooh, dipukul, ataupun dikucilkan ? 

b. Menurut kamu, apa penyebab temanmu atau seseorang itu sehingga 

diejek, dicemooh, dipukul, atau dikucilkan? Sebutkan contohnya! 

c. Apa yang kamu lakukan jika temanmu diperlakukan seperti itu oleh  

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

d. Menurut kamu, apa yang menyebabkan seseorang mengejek, 

mencemooh, memukul, atau mengucilkan orang lain?Mengapa? 

e. Di mana biasanya kamu mendengar atau melihat seseorang diejek, 

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

 

 

 

 



 
 

  

162

7. Pengalaman Menjadi Korban Bullying 

a. Bullying Verbal 

(1) Apakah kamu sering  diejek atau dicemooh oleh temanmu 

saat di sekolah? Dapatkah kamu memberikan contohnya? 

(2) Siapa yang melakukan perlakuan tersebut laki-laki atau 

perempuan? 

(3) Sejak kapan kamu mendapat perlakuan seperti itu? 

(4) Menurut kamu mengapa kamu sampai diejek atau 

dicemooh, oleh temanmu? 

b. Bullying Psikologis 

(1) Apakah kamu pernah dikucilkan atau dijauhi  oleh 

temanmu saat di sekolah?  

(2) Siapa yang melakukan perlakuan tersebut laki-laki atau 

perempuan? 

(3) Apakah kamu tahu mengapa kamu sampai dikucilkan atau 

dijauhi? 

(4) Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapat perlakuan 

tersebut? 

c. Bullying Fisik 

(1) Apakah kamu pernah dipukul atau disakiti secara fisik oleh 

temanmu ketika di sekolah? Contohnya? 

(2) Siapa yang melakukan perlakuan tersebut laki-laki atau 

perempuan? 

(3) Seringkah dan sejak kapan kamu mendapat perlakuan 

seperti itu? 

(4) Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapat perlakuan 

tersebut? 

(5) Menurut kamu, mengapa kamu sampai dipukul atau 

diperlakukan kasar seperti itu? 
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(6) Menurutmu,  apakah kamu memang pantas diperlakukan 

seperti itu? 

(7) Apakah kamu sering kehilangan barang-barang ketika di 

sekolah? 

8. Permasalahan yang dihadapi 

a. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapat perlakuan (dicemooh, 

diejek, disakiti, dikucilkan, dll) tersebut? 

b. Apakah ada yang menolong ketika kamu diperlakukan seperti itu? 

c. Apakah kamu merasa bermasalah dengan situasi tersebut atau merasa 

baik-baik saja dengan situasi seperti itu? 

9. Reaksi yang muncul 

a. Apakah kamu pernah menceritakan perlakuan tersebut ke orang 

dewasa (guru, orang tua, kakak, dll) ? Mengapa? 

b. Jika pernah : Tanggapan apa yang mereka berikan? Komentar, 

perbuatan apa yang dilakukan ? Apakah ada perubahan sikap setelah 

mengetahui kondisimu saat ini? Jelaskan ? 

10. Efek yang dirasakan akibat menjadi korban bullying 

a. Apakah ada pengaruh terhadap prestasi di sekolahmu akibat perlakuan 

yang kamu dapat? 

b. Apakah kamu pernah merasa putus asa atau minder di saat-saat 

tertentu akibat perlakuan bullying yang telah kamu terima?  

c. Apakah kamu sering merasa kesepian dalam menjalani hari-hari? 

d. Menurutmu apa saja dampak yang kamu rasakan dari perlakuan-

perlakuan  bullying tersebut? Jelaskan? 
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PEDOMAN WAWANCARA  

ORANG TERDEKAT SUBYEK 

 
1. Identitas Subyek 

a. Nama 

b. Usia 

c. Jenis Kelamin 

d. Hubungan dengan Subyek 

2. Pengetahuan tentang Bullying 

a. Apakah anda pernah mendengar apa itu Bullying? 

b. Menurut anda apakah kekerasan yang terjadi pada siswa-siswi di suatu sekolah 

merupakan hal yang wajar atau tidak wajar? Dapat Dijelaskan? 

3. Reaksi tentang Bullying 

a. Apakah subyek termasuk murid yang berprestasi di sekolahnya? 

b. Apakah subyek termasuk anak yang pendiam? 

c. Aktifitas apa yang dilakukan subyek ketika di rumah? 

d. Apakah subyek pernah bercerita kepada anda bahwa ia pernah mendapat perlakuan-

perlakuan seperti diejek, dicemooh, dipukul, dikucilkan, dsb? Dapatkah anda 

ceritakan? 

e. Apa tanggapan atau reaksi anda mengenai hal tersebut? 

f. Apa saja akibat yang tampak menurut anda dari perlakuan-perlakuan yang didapat 

subyek tersebut? Dapatkah anda ceritakan? 

g. Apakah subyek sering marah-marah atau melakukan tindak agresif setelah pulang 

dari sekolah? 
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h. Apakah subyek pernah bercerita bahwa ia merasa kesepian, tertekan, atau stress? 

i. Apakah subyek sering merasa malas ketika akan berangkat ke sekolah? 

j. Apakah subyek pernah meminta untuk pindah ke sekolah lain? 

k. Menurut anda apakah perlakuan yang subyek dapat tersebut penting untuk ditangani? 

l. Apakah anda pernah mengkonsultasikan perlakuan yang dialami subyek dengan 

pihak guru? 

m. Apa reaksi dari pihak sekolah atau Guru ketika anda berkonsultasi? 

n. Apa harapan anda terhadap subyek untuk ke depannya? 
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PEDOMAN WAWANCARA  

PEMBULLY SUBYEK 

 
1. Identitas Subyek 

a. Nama 

b. Usia 

c. Kelas 

d. Jenis Kelamin 

e. Hubungan dengan Subyek 

2. Pengalaman Melakukan perilaku Bullying 

a. Pernahkah kamu menampar, memukul, menjambak, menjewer, menendang, atau 

menyakiti secara fisik kepada orang lain? 

b. Pernahkah kamu mengejek, mengucilkan, menggosipkan seseorang? 

c. Alasan apa yang menyebabkan kamu mengejek, memukul atau mengucilkan orang 

itu? 

d. Menurutmu, mengapa kamu menampar, memukul, menjambak, menjewer, 

menendang, atau menyakiti secara fisik? Sebutkan alasan – alasannya! 

e. Menurumu, apa yang terjadi dengan temanmu itu setelah kamu mengejeknya? 

f. Bila kamu mengejek temanmu, apakah kamu melakukannya sendiri atau beramai-

ramai dengan teman yang lain? 

g. Menurutmu, apakah wajar bila seseorang yang mempunyai kekurangan fisik 

mendapat ejekan dari orang lain? Mengapa? 

h. Pernahkan kamu mengejek seseorang yang lebih tua atau lebih kuat dari Anda? 

i. Orang yang seperti apa yang kamu pilih untuk dijadikan korban? 
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j. Mengapa kamu tertarik untuk memilih orang tersebut? 

k. Apakah kamu tidak merasa kasihan dengan temanmu yang menjadi korban itu? 

l. Apakah kamu merasa melakukan perbuatan seperti yang kamu sebutkan tadi 

merupakan hal yang biasa? 

m. Apakah kamu pernah ditegur ketika kamu melakukan hal-hal tersebut? 

n. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu yang menerima perlakuan tersebut? 
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