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HASIL 

 Hasil penelitian yang dilakukan di SMPN 3 Tuntang, dengan teknik wawancara 

mendalam secara langsung kepada paartisipan, memunculkan 3 tema yaitu hubungan 

lingkungan terdekat terhadap individu korban bullying. konsep diri individu, dan resiliensi 

korban bullying. penelitian ini dilakukan di SMPN 3 Tuntang, pada 115 siswa, terdapat 7 

siswa mengalami bullying. dari ke-7 siswa terdapat 3 siswa yang memenuhi kriteria inklusi 

dengan karakteristik sebagai berikut. 

Nama Usia Kelas Bullying Bullying Bullying Cyber 

   verbal Fisik rasional bullying 

Siswa F 14 IX A Ya Ya Tidak Tidak 

Siswa S 14 IX C Ya Ya Ya Tidak 

Siswa 

B 

14 IX D Ya Ya Tidak Tidak 

Karakteristik dalam penelitian ini adalah siswa berjenis kelamin perempuan yang 

pernah mengalami bullying. 

Hubungan lingkungan terdekat terhadap korban bullying. 

 Dari ketiga partisipan yang telah di wawancara, terdapat hasil yang berbeda dari setiap 

partisipan. Penyebab diri di bullying, karena memiliki tubuh yang pendek sehingga menjadi 

bahan bullying. Sehingga perlu adanya partisipasi antara orang tua dan lingkungan. Hal ini di 

kuatkan dengan verbatim berikut : 

“ Dari postur tubuh aku kak, dibilang pendek, dihina kadang masalah sama mereka 

yang kecil di besar-besarin, masalah aku yang di rumah yang lalu-lalu juga di ungkit, mereka 

cari masalah ngtu terus sama aku kak, aku juga pernah nanya ke dia (pembully), kenapa kalian 

bully aku, tapi nga di jawab kak, aku merasa terbebani kak, karena dari satu pembully jadi 

dua, tiga dari teman-teman dia (pembully) sendiri kak (R3 35-45) “ 

 Pengakukan dari partispan yang lain bahwa ia pernah diganggu : 

“Aku dibilang hitam, jelek, dihina ngitu kak, kalu di gituin teruskan malu, bukan cuma 

sekali berkali-kali kak (R2 10-11) “ 

Saat ditanya lebih dalam tentang bullying yang dialami partisipan, partisipan tidak 

mengarah bahwa partisipan di bullying di SMP, melainkan hanya pengalaman bullying yang 

partisipan alami saat berada di sekolah dasar. 
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Ketiga partisipan juga di tanyakan tentang hubungan di lingkungan, baik hubungan 

dengan keluarga, teman, maupun hubungan dengan  sebagai berikut : 

“Hm hubungan dengan kelurga baik, dengan teman juga baik sih kak, dengan orang-

orang di sekitar aku juga baik, klu dengan dia (pembully) nga saling sapa lagi sekarang kak 

(R1 21-26)” 

Kemudian ada juga kutipan partisipan sebagai berikut 

“Hubungan keluarga baik, orang tua selalu memberi dukungan, teman-teman yang 

sekarang juga baik, kalu dengan dia (pembully) nga berhubungan lagi kak (R2 12-13) “ 

Pernyataan kedua partisipan  di atas tidak jauh berbeda dengan pernyataan partisipan 

lainnya yaitu : 

“Hubungan dengan orang lain baik, keluarga juga baik , hmm klu dengan dia 

(pembully), sudah dimaafkan sih kak, ya dianya yang masih membenci (R3 7-11)”. 

Berdasarkan keterangan  di atas bullying yang dimiliki partisipan berupa bullying fisik, 

bullying verbal dan bullying rasional. Lingkungan juga rentan terhadap bullying. responden I, 

II, dan III menyatakan bahwa pernah mengalami bullying di sekolah dan memiliki hubungan 

yang baik dengan keluarga dan teman, namun tidak memiliki hubungan baik dengan 

pembullying. Sehingga perlu adanya komunikasi antara remaja dengan orang tua dan 

pengawasan di lingkungan (sekolah) tempat individu beraktifitas. 

Konsep diri individu 

  Setiap partisipan memiliki konsep diri yang berbeda-beda tetapi ada juga yang 

memiliki persamaan dalam komponen konsep diri tertentu berikut penjelasannya: 

“Hm kalu aku sih merasa puas dengan penampilan, diri aku yang sekarang kak, nga 

terlalu merasa minder kok, nga ngerasa kurang juga, cumin mereka aja kak yang mungkin iris 

ama aku, atau entah kak, binggung juga aku (R2 33-34) “ 

 Di dapati pernyatan partisipan lain juga sebagi berikut : 

“Kalu aku juga merasa puas kak, dengan diri aku, ya tergantung orang yang liat, tapi 

aku merasa puas dengan yang aku miliki sekarang kak, terserah mereka mau ngapain (R3 44-

45)”  

 Beberapa hal juga terkait aspek konsep diri  ditanyakan  dalam kutipan berikut : 
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 “Hm peran dalam keluarga sebagai anak, menjalankan tugas untuk belajar, hm aku 

nga merasa terbebani, aku juga menghormati orang tua kak, merasa nyaman, aku juga merasa 

berbeda dengan orang lain, teman – teman yang sekarang juga menerima aku dengan baik, 

oh iya kak aku kadang jalan-jalan, melihat pemandan itu sih kak menenagkan diri, bersyukur 

sih kak bisa ada sampai saat ini, bisa menjauh melanjutkan sekolah, kedepannya aku ingin nga 

ada bullying lagi sih kak(R1 44-49) “ 

Bersdasarkan jawaban partisipan I, II, dan III di atas menyatakan bahwa memandang 

dirinya berbeda dengan orang lain, merasa bahwa dirinya unik. Ketiga partisipan juga 

menunjukan sikap yang sopan saat diminta untuk melakukan wawancara, partisipan juga 

mengatakan bahwa memiliki kepekaan dalam masalah yang dihadapi oleh temannya. 

Partisipan I, II dan III menyatakan bahwa mereka memiliki peran yaitu peran dalam keluarga 

sebagai anak dan di lingkunan (sekolah) sebagi siswa. mereka menyatakan tidak terbebani 

dengan peran yang dijalankan. Kemudian partisipan I, II, dan III, menyatakan bahwa merasa 

puas, mau menerima diri dan selalu bersyukur dengan apa yang ada pada mereka. Ketiga 

partisipan juga memiliki harapan dan cita – cita yang ingin dicapi. Dimana partisipan I, II, dan 

III, mengatakan ingin menjadi sukses dan membanggakan orang tua serta ingin menjadi 

manfaat bagi orang lain.  

Resiliensi korban bullying 

Dari hasil wawancara ketiga partisipan mendapatkan perilaku tidak menyenangkan 

yaitu menjadi korban bullying. Salah satu jawaban partisipan yang mengambarkan resiliensi 

saat mengalami bullying yaitu : 

“ Saat mereka menggangu aku langsung nagis kak, nga lawan nagis aja, diam aku  kak. 

Kondisi aku saat itu pengen marah balik juga saat digituin tapi nga bisa apa-apa cuma bisa 

diam aja, nagis nga bisa membela diri (R2 14-15) “ 

Ada jua pengakukan dari partisipan lain juga sebagai berikut : 

“ Pertama dibully itu aku diam dulu, aku mencoba lawan tapi aku ya kalah juga  kak, 

nga tau mau ngapain (R3 1-4)” 

Selain kedua partisipan di atas partisipan lain juga memberi tanggapan  sebagai berikut 

: 
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 “Hm Cuma diam aja, sabar sampai orang yang bullying tadai berhenti sendiri (R1 1-

3) “ 

Kemudian setelah tindakan yang dialami, partisipan juga menunjukan salah satu aspek 

resilensi pencapaian, yang ada pada kutipan berikut :  

“ ya ada tujuan, bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi orang yang sukses dan menjadi 

kebanggan orang tua, aku juga nga mau ah jadi kaya dia (pembully) malah biara aja jadi 

pelajaran buat aku kedepannya kak( R3 53-54) “ 

Dilihat dari wawancara di atas, ketiga partisipan juga mempunyai latar belakang 

masalah yang bebeda – beda. Namun memiliki persamaan dalam beberapa aspek resiliensi 

memiliki persamaan. Partisipan memiliki emosi yang muncul saat mengalami bullying masih 

dalam batas wajar. Partisipan I, menytakan lebih memilih diam sampai pembully berhenti 

dengan sendirinya, sedangkan partisipan II, dan III, mengaku ingin melawan bailik pelaku 

bullying, tapi merasa lemah dan menahan emosi. Kemudian partisipan I, II, dan III menyatakan 

bahwa masalah yang mereka alami tidak membuat mereka jatuh, melainkan mereka percaya 

ada jalan keluar. Ketiga partisipan mengatakan bahwa pengalaman yang mereka dapat 

dijadikan pelajaran untuk lebih berhati – hati dalam bersikap dan tidak meniru/ mencontokan 

perilaku bullying kepada orang lain. Kemudian partisipan I, II dan III, juga menyatakan bahwa 

masalah yang mereka alami membuat mereka lebih dekat kepada tuhan dan orang tua.  
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PEMBAHASAN 

Hubungan lingkungan terdekat terhadap korban bullying 

 Berdasarkan hasil penelitian ketiga partisipan menyatakan bahwa pernah mengalami 

bullying. Bullying yang dialami berupa bullying verbal, bullying fisik dan bullying rasional. 

Sehingga perlu adanya dukungan dari lingkungan terdekat seperti keluarga, dan teman dekat. 

Menurut Luk et al. (2010), menyatakan interaksi antara orang tua yang kurang optimal akan 

menyebabkan remaja mudah menjadi perilaku menyimpang. Untuk mencegah perilaku 

menyimpang perlu adanya dukungan orang tua untuk membangun pola asuh serta hubungan 

yang baik terhadap anak, sehingga anak segan untuk menceritakan apapun yang terjadi diluar 

rumah. Partisipan I, II, dan III menyatakan bahwa memiliki hubungan yang baik dengan 

keluarga, dapat berkomunikasi dan mendapat dukungan dalam keluarga untuk menghadapi 

masalah berupa nasihat. Dariyo (2004) menyatakan pola asuh orang tua saat berinteraksi 

dengan anak, termasuk cara penerepan peraturan, memberikan perhatian serta kasih sayang dan 

panutan kepada anak. Partisipan I, II, dan III, mengatakan bahwa memiliki hubungan yang baik 

dengan lingkungan tempat tinggal, namun hubungan antara ketiga partisipan dan pembullying 

tidak membaik.  

 Lingkungan sekolah sangat berpengaruh dan rentan seseorang menjadi korban bullying. 

Ketiga partisipan mengaku bahwa mengalami bullying dilingkungan sekolah. Sehingga perlu 

adanya kerja sama antara siswa, orang tua dan pihak sekolah untuk mencegah perilaku bullying. 

Dimana siswa mau menceritakan masalah yang dialami kepada orang terdekat, orang tua 

mampu mengenali karakteristik anak yang menjadi korban bullying atau tidak, dan tenaga 

pendidik yang mempunyai kepekaan terhadap anak di lingkungan sekolah. 

Konsep diri individu 

 Konsep diri menentukan sikap dan perilaku remaja, perkembangan konsep diri melalui 

hubungan dengan orang lain, dari situlah individu menangkap pantulan tentang dirinya, seperti 

apakah dirinya sebagai pribadi. Jadi konsep diri seseorang dapat diketahui berdasarkan 

perbandingan antara apa yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri dengan apa yang orang lain 

rasakan terhadap diri orang tersebut. Sebab biasanya orang menampilkan diri sesuai dengan 

apa yang dianggap baik atau diterima oleh lingkungan (Ma’mun, 2020). Dapat dilihat dalam 

pengambilan data penelitian yang dilakukan, ketiga partisipan menunjukan sikap yang sopan 



 

 
 10  

 

saat wawancara, teman partisipan juga mengatakan bahwa partisipan memiliki sikap yang baik 

hati.  

Individu yang memiliki konsep diri positif akan mampu menghargai dirinya sendiri dan 

melihat hal – hal yang positif yang dapat dilakukan demi keberhasilan di masa yang akan 

datang. Konsep diri yang positif memiliki ciri yaitu mempunyai penerimaan diri yang baik, 

mengenal diri sendiri, menerima fakta tentang dirinya, mampu menghargai, mampu menerima 

dan mau memperbaiki diri kearah yang lebih baik sehingga bisa menempatkan diri di dalam 

lingkungan (Mzj, 2015). Pengakuan dari partisipan I, mengatakan bahwa menerima diri, 

merasa bersyukur, dengan apa yang ada pada dirinya, pernyataan partisipan II dan III, tidak 

jauh berbeda yaitu merasa puas terhadap dirinya, tidak merasa minder dan tidak merasa kurang 

akan dirinya. Ketiga partisipan juga menjalankan peran dengan baik di dalam keluarga dan 

diterima di lingkungan keluarga dengan baik. Dari masalah bullying yang dialami, ketiga 

partisipan memiliki standar yang terkait dengan cita – cita, keinginan dan nilai yang ingin 

dicapi. Dimana ketiga partisipan ingin menjadi kebanggaan orang tua, bermanfaat bagi orang 

lain dan partisipan juga mengkatakan tidak ingin berada dalam situasi yang sama, seperti saat 

mereka menggalami bullying.  

Bullying mempengaruhi konsep diri seseorang yang berdampak pada fisik, mental dan 

emosional. Semua responden dalam penelitian ini pernah mengalami bullying, manum masih 

memiliki konsep diri yang baik karena adanya dukungan dalam keluarga, keluarga menerima 

dan menjadi tempat untuk berinteraksi tentang masalah yang di hadapi. Menurut Ferdiman, 

(2010) dukungan keluarga dalam pentuk pemberian informasi, memberikan nasehat, umpan 

balik, memberi dukungan yang bermanfaat dan bersifat menolong dapat membantu individu 

keluar dari masalah. 

Resiliensi korban bullying 

Seseorang yang menjadi korban bullying harus memiliki resiliensi yang tinggi. 

Resiliensi menurut Reivich & Shatte (2002), menyatakan  bahwa kemampuan individu untuk 

beradaptasi dalam situasi yang sulit dan bisa bangkit dari keterpurukan. Pada awalnya ketiga 

partisipan sulit untuk berada dalam situasi bullying, dimana partisipan II memberi pengakuan 

bahwa saat pertama kali di bullying langsung nangis, kemudian partisipan I dan III, hanya diam 

hingga pembully berhenti dengan sendirinya. Mereka (partisipan) percaya bahwa masalah yang 

mereka alami memiliki jalan keluar sehingga tidak membuat mereka jatuh dan terpuruk karena 

adanya dukungan dari keluarga, dan teman dekat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Setyo, 
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(2013) menjelaskan bahwa resiliensi sebuah kapasitas bagi individu untuk bagun lagi dan 

bangkit dari kesulitan.  

 Resiliensi juga merupakan kemampuan individu meraih aspek positif dari kehidupan. 

Pada partisipan I, II, dan III, menyatakan bahwa bisa mengambil hal positif, atas tindakan 

bullying yang mereka alami dengan tidak ingin mencontohkan tidakan bullying kepada orang 

lain, justru pengalaman yang mereka dapat akan menjadi pelajaran untuk lebih berhati – hati 

dalam bersikap kepada orang lain. Ketiga partisipan juga memberi pengakuan bahwa sudah 

menjauhkan diri dari orang yang suka menganggu, mencoba memaafkan, dan menjadi pribadi 

yang lebih baik dalam bersikap.  

Dari penjelasan di atas individu yang memiliki resiliensi yang baik, merupakan mereka 

yang mampu menerima keadaan dan mampu mengatasi masalah yang sulit dalam hidupnya. 

Sehingga mau menerima diri dan memiliki perkembangan secara baik menjadi remaja yang 

memiliki resiliensi yang baik juga sebagai korban bullying ( Murphey, Barry & Vaughn. 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


