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ABSTRAK   

   
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik siswa korban 

bullying, bentuk-bentuk bullying yang dialami korban dan dampak-dampak bullying 
terhadap korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus 
dengan subjek siswa kelas IX (siswa korban bullying). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yakni : observasi non partisipatif, wawancara tersturktur, dan dokumentasi. 
Dalam proses pengumpulan data peneliti melakukan reduksi data, display data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik siswa 
korban bullying memiliki kepribadian yang tertutup, jarang berinteraksi dengan teman 
sekelas, tidak melakukan perlawanan ketika mengalami tindakan bullying secara 
verbal atau psikis, dan memiliki postur tubuh yang cukup besar sehingga berdampak 
terhadap kemampuan motorik saat berolahraga. Bentukbentuk bullying yang diterima 
korban yakni : secara verbal (diolok-olok, diejek, dibentak dan mendapat julukan yang 
jelek), secara fisik (dijitak, ditabrak dan diusik barang milik korban) dan secara psikis 
(diancam, dan pandangan sinis). Dampakdampak bullying yang dialami korban yakni 
: akademik (pasif saat belajar baik bersama guru ataupun kelompok, mengalami 
penurunan hasil belajar dan motivasi belajar yang kurang), psikis (merasa tertekan 
secar emosional, kurang mampu mengaktualisasi emosi, dan merasa cemas sehingga 
menarik diri dari lingkungan sosial), dan hubungan sosial yang kurang baik dengan 
teman sekelas serta para pelaku.   

Kata Kunci  : Korban Bullying      

ABSTRACT   

This study aimed to describe the characteristics of the student victims of 
bullying, kinds of bullying endured by the victiand the effects of bullying on victims. 
This study used a qualitative approach method with the 9th grade students as the 
population (student victims of bullying). Data collection techniques used was: 
nonparticipatory observation, structured interviews, and documentation. In the process 
of data collection researcher performed data reduction, data display, and conclusion 
drawing. The results showed that the characteristics of the students being bullied have 
closed personality, rarely interact with classmates, no resistance when got verbal or 
psychic bullying, and have a large posture that affects motor skills while exercising. 
The forms of bullying that received the by victims were: verbal (mocked, ridiculed, 
shouted and got ugly nickname), physically (smack, struck and harassed victims' 
belongings) and psychological (threats, and a cynical view). The effects of bullying 
endured by the victims namely: academic (passive while studying either with teachers 
or group, decreased learning outcomes and less learning motivation),  psychological 
(feeling emotionally depressed, unable to actualize emotion, and feel anxious that 
withdrew from social environment), and poor social relationships with classmates as 
well as the offenders.   

Key words: Bullying victims.   
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BAB I   

PENDAHULUAN   

   

1.1 Latar Belakang   

Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan 

potensi-potensi kemanusiaanya. Potensi kemanusiaan dilakukan dengan benar dan 

tepat jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu 

sebenarnya. Manusia memiliki ciri khas yang secara prinsipil berbeda dengan 

hewan. Ciri khas manusia membedakannya dengan hewan terbentuk dari kumpulan 

terpadu dari apa yang disebut sifat hakikat manusia (Loman, 2010:14)   

Pemahaman landasan pendidikan sangat penting untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan dan tindakan yang tepat dalam pendidikan. Wawasan 

pendidikan yang tepat akan dapat memberi peluang yang lebih besar dala 

merancang dan menyelenggarakan program pendidikan, baik dalam aspek 

konseptual maupun operasional. Memiliki program pendidikan yang baik tentu 

akan berdampak terhadap perkembangan peserta didik. Pendidikan merupakan 

suatu hal yang wajib bagi setiap individu, hal ini sudah sangat dirasakan bagi hampir 

setiap individu yang sedang berproses dalam pendidikan maupun yang sudah 

memalui proses pendidikan itu sendiri.     

Proses keberhasilan dalam suatu pendidikan sangatlah tergantung pada 

pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan. Dengan demikian Standar Proses 

Pendidikan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta program 

yang hanya dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran untuk 

mencapai tujuan tersebut. Dalam proses pendidikan, setiap individu (anak) tentu 

tidak hanya dituntut untuk mampu menguasai suatu pembelajaran yang diberikan. 

Setiap individu juga harus mampu untuk berinteraksi dengan individu lainnya.   

Setiap anak dituntut secara alamiah untuk mampu menyesuaikan diri pada 

lingkungan pendidikan. Hal ini terkadang menjadi suatu permasalahan baru bagi 

setiap individu agar mampu terhindar dari tindakan bully yang terjadi di sekolah. 

Sekolah merupakan salah satu tempat untuk menimba ilmu yang menjadi kewajiban 
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bagi setiap anak. Anak banyak menghabiskan waktu di sekolah, berinteraksi dengan 

pendidikan dan teman di sekitarnya.    

Suasana yang nyaman di sekolah, sangat di tekankan bila siswa ingin betah dan 

dapat menimba ilmu dengan baik. Namun, akhir-akhir ini banyak kasus yang 

mencoreng dunia pendidikan di Indonesia baik kasus yang dilakukan oleh tenaga 

pendidik maupun yang dilakukan anak didiknya. Kasus yang mencoreng dunia 

pendidikan di Indonesia salah satunya adalah tindak kekerasan atau penganiayaan 

yang dilakukan oleh pendidik kepada siswa ataupun antar siswa. Kekerasan yang 

terjadi merupakan wujud dari tindakan bullying.   

Bullying yang sangat sederhana dan terkadang tidak disadari adalah dengan 

memanggil nama seseorang dengan bukan nama sebenarnya seperti si cungkring, 

boncel dan lain sebagainya. Hal tersebut kerap kali hanya dianggap sebagai candaan 

bagi anak-anak. Bagi orang tua, masyarakat, bahkan warga sekolah yang masih 

awam dengan istilah bullying kerap kali mengabaikan dan menyepelehkan tindakan 

bullying. Bullying adalah sebuah situasi dimana terjadinya penyalahgunaan 

kekuatan atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok Menurut 

(SEJIWA, 2008:2).   

Tindakan kekerasan di sekolah atau lebih dikenal dengan bullying juga tidak 

luput dari pemerintah. Hal ini terbukti dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 

23 Tahun 2002 pasal 54 yaitu tentang “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah 

wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola 

sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga 

pendidikan lainnya”.   

Maka dari itu semua tindakan yang berhubungan dengan bullying merupakan 

suatu hal yang salah, sehingga dengan adanya UUD dari pemerintah maka sekolah 

harus mampu menghentikan tindak bullying yang sering terjadi di sekolah. 

Tindakan bullying di sekolah merupakan suatu bentuk dari adanya suatu interaksi 

di sekolah, sehingga mau tidak mau setiap siswa harus mampu mengurangi tindakan 

bullying ataupun mampu untuk tidak menjadi korban bullying. Setiap siswa harus 

mampu mengontrol diri sendiri untuk tidak melakukan tindakan bullying. 
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Kesadaran untuk tidak melakukan tindakan bullying merupakan hal yang sulit untuk 

dilakukan.    

Pada dasarnya pada masa puber emosi yang meninggi pasti dialami setiap 

individu. Suasana hati yang negatif sangat sering terjadi selama masa puber 

mengingat banyak perubahan fisik yang terjadi belum mampu disikapi dengan baik 

oleh setiap individu. Tindakan bullying sering terjadi selama masa puber mengingat 

bahwa masa puber merupakan fase negatif. Terdapat bukti bahwa sikap dan perilaku 

negatif merupakan ciri dari bagian awal masa puber dan yang terburuk dari fase 

negatif ini akan berakhir apabila individu secara seksual menjadi matang (Hurlock, 

2012:192).   

Bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan 

berkomunikasi secara baik tentu akan mengalami tindakan bullying. Pada umumnya 

hubungan antar individu ditentukan oleh usaha dalam menyesuaikan diri dan 

penyesuaian diri ini dapat dengan cara yang disebut autoplastis, yaitu seseorang 

harus menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya (Ahmadi, 2009:49). Jadi 

hubungan setiap individu dapat ditentukan oleh interaksi antara setiap individu, 

sehingga dari interaksi tersebut baik atau buruknya hasil dari interaksi akan 

menentukan apakah individu akan menerima tindakan bullying.   

Selain itu pada masa puber seperti ini sangat sering apabila individu akan 

menerima perilaku bullying dari individu yang lain. Perubahan pada masa puber 

dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kepercayaan diri. Anak remaja yang 

tadinya sangat yakin pada diri sendiri, sekarang menjadi kurang percaya diri dan 

takut akan kegagalan karena daya tahan bias menurun dan karena kritik yang 

bertubi-tubi dating dari orang tua dan teman-temannya. Banyak anak laki-laki dan 

perempuan setelah masa puber mempunyai perasaan rendah diri (Hurlock, 

2012:192). Tindakan bullying merupakan suatu tindakan yang sangat berpengaruh 

terhadap korban bullying. Menurut Berthold dan Hoover (2000), pengaruh jangka 

pendek yang ditimbulkan akibat perilaku bullying adalah korban menjadi depresi 

karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas-tugas 
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sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan 

sekolah.    

Seperti kasus yang ditemukan di SMPN 9 Palembang dengan korban 

berinisial MHF. MHF berjenis kelamin laki-laki ini menjadi bahan ejekan dan 

olokolok bagi teman di kelasnya. Peneliti pertama kali menemukan ada sesuatu 

yang membedakan MHF dari siswa-siswa lainnya. Pada saat kegiatan P4 yang 

berlangsung kurang lebih dua bulan, peneliti sering memberikan layanan informasi 

pada kelas MHF terdahulu yaitu kelas VIII.7. Selama proses pemberian layanan 

informasi peneliti melihat sikap dan perilaku MHF yang berbeda dibandingkan anak 

lain. MHF cenderung pasif selama proses pemberian layanan. MHF sering 

membaringkan badannya di meja. Ketika peneliti mengajukan pertanyaan MHF 

cenderung menjawab pertanyaan dengan singkat.   

Kejanggalan lain pada MHF peneliti temukan ketika jam istirahat. Peneliti 

yang saat itu akan kekantin melihat MHF tidur di kelas pada saat jam istirahat dan 

hal itu tidak terjadi hanya sekali. MHF juga sering berjalan sendirian ketika jam 

istirahat ataupun jam pulang sekolah. Hal ini semakin menimbulkan tanda tanya 

bagi peneliti sehingga ingin mengetahui apa yang terjadi terhadap MHF. Bersamaan 

dengan tugas yang peneliti dapat dari guru pamong selama di SMPN 9  

Palembang yaitu membuat sosiometri, peneliti memanfaatkan momentum tersebut. 

Peneliti melakukan sosiometri pada kelas 8.7 di SMPN 9 Palembang. Sosiometri 

yang peneliti lakukan yaitu mengetahui siswa yang terisolir. Angket tersebut berisi 

teman yang cocok dan tidak cocok untuk dijadikan teman akrab beserta alasan 

masing-masing.    

Dari hasil sosiometri tersebut MHF tergolong orang terbanyak ketiga yang 

tidak cocok untuk dijadikan teman akrab. Namun pada pemilihan teman akrab MHF 

hanya dipilih oleh satu orang yaitu teman sebangkunya. Hal ini membuktikan 

bahwa siswa yang terisolir belum tentu siswa yang mengalami tindakan bullying. 

Pernyataan tersebut dikarenakan siswa yang terisolir tidak mengalami tindakan 

bullying.    
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Berbeda dengan MHF, siswa terisolir tidak mengalami tindakan bullying 

seperti yang dialami oleh MHF. MHF kerap menerima tindakan bullying oleh teman 

sekelasnya seperti di olok-olok, menerima ejekan, dan julukan jelek terhadapnya. 

MHF kerap menerima tindakan bullying terutama pada saat jam kosong dan jam 

istirahat, dimana pada saat itu tidak ada guru untuk mengawasi perilaku siswa-

siswanya. Tindakan bullying yang terjadi di kelas 8.7 kerap terjadi terhadap MHF 

saja dan sangat jarang terjadi terhadap siswa lain. Yang menjadi pertanyaan besar 

peneliti yaitu mengapa hal tersebut hanya terjadi terhadap MHF.   

Pada saat penelitian kali ini siswa korban bullying yaitu MHF sudah tidak 

lagi duduk di kelas 8.7. Penelitipun kembali mengamati apa yang terjadi pada saat 

MHK duduk di kelas 9.9 yang mana sekarang menjadi kelas MHF. Pada saat 

observasi yang dilakukan peneliti tindakan bullying terhadap MHF masih sering 

terjadi. Hal itu terlihat dari beberapa perilaku MHF yang hampir sama saat dia 

duduk di kelas 8.7 . Dengan melakukan observasi yang lebih mendalam, serta 

wawancara dan dibantu dengan dokumentasi tindakan bullying yang dialami saat 

kelas 8.7 masih terjadi terhadap MHF, yaitu seperti mendapat julukan jelek, diejek, 

diolok-olok serta tindakan bullying secara fisik maupun psikis.   

Tindakan bullying ini sangat disayangkan mengingat kualitas dan kompetensi 

sumber daya manusia yang ada di SMPN 9 Palembang sudah teruji, baik dari 

kemampuan para staf, guru serta siswa yang bersekolah disana. Tindakan bullying 

ini tentu akan berdampak terhadap potensi diri yang dimiliki siswa korban bullying. 

Tindakan bullying terhadap seseorang tentu akan berdampak terhadap siswa korban 

bullying baik dari segi akademis, fisik dan psikis siswa korban bullying tersebut.   

Pada kasus bullying ini kemampuan untuk beradaptasi dengan teman sekelas 

serta tingkat kepercayaan diri yang rendah. Hal ini membuat MHF menjadi kurang 

mampu bergaul dengan orang lain di kelas dan kerap menerima perilaku bullying 

dari teman sekelasnya. Selama proses belajar mengajarpun siswa berinisial MHF 

juga kerap menerima tindak bullying dari teman-teman sekelasnya.    
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Pada penelitian kali ini peneliti akan memfokuskan penelitian terhadap 

karakteristik siswa korban bullying, bentuk-bentuk bullying yang dialami korban  

serta dampak terhadap korban. Peneliti juga mengacu terhadap penelitianpenelitian 

sebelumnya, salah satuya seperi yang dilakukan oleh Roshi   

Khoirunnisa tahun 2015 tentang “Konsep Diri Remaja Korban Bullying (Studi  

Pada Siswa Korban Bullying di SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta)”. Dari hasil penelitian 

tersebut antara lain ;    

1) Subjek MR menunjukkan kesesuaian diri perilaku terhadap diri identitasnya. 

Bullying yang dialami MR tidak berpengaruh pada konsep dirinya. 2) Subjek NAP 

belum menunjukkan kesesuaian antara identitas dengan perilakunya. Bullying yang 

dialami mempengaruhi konsep dirinya, pada aspek sosial. NAP cenderung introvert 

dan dianggap aneh.    

3) Subjek SU belum menunjukkan kesesuaian perilaku dengan identitasnya. 

Bullying berpengaruh pada konsep dirinya, SU menjadi tidak percaya diri dengan 

fisik yang dimiliki, sering mengeluhkan bullying yang dialami dan kondisi keluarga 

yang tidak harmonis, serta sempat putus asa.    

4) Subjek NL belum menunjukkan kesesuaian identitas dan perilaku. Bullying 

mempengaruhi konsep dirinya, pada aspek pribadi dan sosial. NL termasuk 

introvert, tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan temannya, dan 

cenderung perhitungan.    

5) Subjek RA mampu memahami dan menerima dirinya. Cacat yang ada pada 

tangannya tidak membuat RA menjadi rendah diri. RA tetap berusaha mendapatkan 

teman meskipun sering di-bully.    

Maka dari penjelasan diatas peneliti mengambil penelitian yang berjudul “Studi   

Kasus Pada Siswa Korban Bullying di SMPN 9 Palembang”.   

   

1.2 Identifikasi Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa masalah, 

antara lain ;   
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1. Siswa korban bullying jarang berinteraksi dengan orang lain   

2. Siswa korban bullying kerap menyendiri ketika jam istirahat   

3. Tindakan bullying sering dialami korban dibandingkan siswa lain   

   

1.3 Fokus Penelitian   

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini 

terhadap siswa korban bullying.   

   

1.4 Rumusan Masalah   

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini yaitu    

1. Karakteristik siswa korban bullying MHF?   

2. Bentuk-bentuk bullying yang diterima MHF ?   

3. Bagaimana dampak bullying terhadap korban MHF ?   

   

1.5 Tujuan Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  

;    

1. Karakteristik siswa korban bullying    

2. Bentuk-bentuk bullying yang diterima korban   

3. Dampak-dampak tindakan bullying terhadap “MHF”   

   

1.6 Manfaat Penelitian   

1.6.1 Manfaat Teoritis   

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama bidang bimbingan dan konseling. Dalam 

hal ini yang menjadi penting adalah dampak-dampak tindakan bullying terhadap 

siswa korban bullying dan apa saja bentuk-bentuk bullying tersebut. 1.6.2 Manfaat 

Praktis  a. Bagi Sekolah   
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Hasil penelitiandiharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

sekolah sebagai pengelola dan penyelenggara pendidikan, sehingga dapat 

mendukung proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. b. Bagi Guru Bimbingan  

Konseling   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan guru 

BK agar dapat memberikan layanan yang efektif terhadap permasalahan yang 

dialami konseli c. Bagi Siswa   

Penelitian ini diharapakan dapat membantu siswa mengenali dan memahami diri 

sendiri dan permasalahan yang dialaminya. d. Bagi Peneliti   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi  peneliti 

dalam mengembangkan kompetensi seorang konselor.   
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