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PENDAHULUAN 

Remaja merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dan 

masa dewasa dimulai saat usia 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 18-22 tahun 

(Santrok, J. W. 2013).Pada masa perkembangan remaja, terdapat beberapa perubahan proses 

biologis atau fisik, kognitif, dan sosioemosional, dilihat dari aspek fisik, remaja mengalami 

pubertas. Pubertas ini merupakan sebuah periode dimana terjadi perubahan hormonal 

sehingga terjadi kematangan fisik dan perubahan bentuk tubuh yang ditandai dengan 

menarche (menars) pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki.  

Erik Erikson (1989) dalam teori perkembangannya menekankan bahwa tahap 

perkembangan manusia mempunyai nilai kekuatan yang membentuk karakter positif 

maupun negatif. Setiap tahapan tersebut diyakini sebagai krisis atau konflik yang 

mempunyai sifat sosial dan psikologis yang sangat berarti bagi kelangsungan perkembangan 

di masa depan. Remaja, adalah salah satu tahap penting dalam pembentukan psikososial 

individu. 

World Health Organization (WHO, 2015) memberi batasan usia pada remaja 

berkisar antara 10-19 tahun, sementara, menurut teori Erik Erikson, tahap perkembangan 

remaja berkisar pada usia 12-20 tahun. Pada tahap ini, anak memulai mencari jati 

diri/identitas dirinya sebagai bentuk penyesuaian/transformasi dari masa kanak-kanak 

menuju dewasa. 

Teori Erik Erikson di atas menunjukan masa remaja mencari identitas diri dalam 

lingkup sosial. Konflik di mana identitas dan kekaburan peran sehingga perlu adanya 

komitmen agar terbentuk kepribadian yang baik untuk dapat mengenali dirinya. Menurut 

Feist & Feist, identitas digambarkan sebagaimana remaja memutuskan apa yang mereka 

inginkan atau tidak mereka inginkan dalam diri mereka yang bersumber dari dua hal yaitu 

penyangkalan identitas masa kanak-kanak dan konteks sosial yang mendukung konformitas 

(Feist & Feist, 2014). Kebutuhan remaja dalam intimasi cenderung meningkat sehingga 

mendorong remaja untuk memiliki sahabat namun terjadi kegagalan untuk memiliki 

persahabatan yang akrab membuat remaja mengalami kesepian dan merasa martabat dirinya 

menurun (Santrock, J. W 2012) dalam hal ini remaja yang berpotensi sebagai korban yaitu 

remaja yang tidak memiliki teman, keadaan fisik, ras, dan kulit, ada pun remaja dengan 

kasus-kasus tertentu misalnya korban kekerasan sehingga, bisa terjadi perilaku bullying 
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pada remaja. 

Bullying membuat konsep diri remaja menjadi rendah karena bullying berdampak 

pada fisik, mental dan emosional yang mempengaruhi konsep diri remaja. Terdapat empat 

jenis yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying relasional dan cyber bullying. Bullying 

fisik adalah jenis penindasan secara fisik diantaranya adalah memukul, mencekik, menyikut, 

meninju, menendang, menggigit, memiting, mencakar, meludahi, serta merusak dan 

menghancurkan barang-barang milik orang yang ditindas. Selanjutnya bullying verbal 

adalah penindasan berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, penghinaan, dan 

pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual. Bullying relasional, 

jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri 

pada korban penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian, 

atau penghindaran. Jenis bullying yang terakhir adalah cyberbullying, jenis ini dilakukan 

oleh pelaku melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, 

chatting room, email dan sebagainya.  Konsep diri merupakan bagian yang paling kompleks 

dari semua kualitas manusia. Konsep diri terdiri dari semua nilai-nilai, keyakinan, dan ide-

ide yang berkontribusi terhadap pengetahuan diri dan mempengaruhi hubungan seseorang 

dengan orang lain, termasuk persepsi seseorang tentang karakteristik dan kemampuan 

pribadi serta tujuan dan cita-cita seseorang (Potter & Perry, 2010). Menurut Anderson dan 

Bushman (2002) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya 

perilaku bullying meliputi faktor personal dan faktor situasional. Faktor personal adalah 

semua karakteristik yang ada pada siswa, termasuk sifat-sifat kepribadian, sikap dan 

kecenderungan genetik atau bawaan. Pada faktor personal inilah dijelaskan bahwa 

karakteristik individu terdapat pada kepribadian, hal ini mempengaruhi konsep diri 

seseorang dalam pergaulannya sehari-hari terutama lingkungan sekolah sehingga akan 

memicu timbulnya bullying sehingga remaja yang menjadi korban bullying merasa konsep 

dirinya menjadi rendah. 

Konsep diri terdiri dari lima komponen yaitu gambaran diri, ideal diri, harga diri, peran, 

dan identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran akan diri sendiri yang bersumber dari 

observasi dan penilaian dari semua aspek konsep diri sebagai suatu kesatuan yang utuh. 

Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda 

dengan orang lain, unik dan tidak ada duanya. Kemandirian timbul dari perasaan yang 

berharga, kemampuan dan penguasaan diri seseorang yang mandiri dapat mengatur dan 

menerima dirinya (Sumantri, 2011). Citra tubuh merupakan kumpulan sikap individu yang di 
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sadari dan tidak di sadari terhadap tubuhnya, termasuk persepsi serta perasaan masa lalu dan 

sekarang tentang ukuran, fungsi, penampilan, dan potensi. Citra tubuh di modifikasi secara 

berkesinambungan dengan persepsi dan pengalaman baru (Stuart, 2013). Peran diri adalah pola 

perilaku, sikap nilai dan aspirasi yang di harapkan individu berdasarkan posisinya di 

masyarakat. Setiap individu di sibukkan oleh berbagai macam peran yang terkait dengan 

posisinya pada setiap saat, (Sunaryo,2013). Harga diri yang merupakan perasaan yang berasal 

dari penerimaan diri sendiri tanpa syarat walaupun melakukan kesalahan, kekalahan, kegagalan 

dan tetap merasa sebagai orang yang penting dan beharga, (Stuart 2013). Ideal diri adalah 

presepsi individu tentang perilakunya di sesuaikan dengan standart pribadi yang terkait dengan 

cita – cita, harapan, keinginan, tipe orang yang di idam-idamkan dan nilai yang ingin dicapai 

(Stuart 2013). 

Konsep diri pada remaja menjadi rendah akibat bullying, sehingga remaja harus 

memiliki resiliensi yang tinggi, resiliensi sendiri adalah kekuatan dari dalam diri yang membuat 

seseorang merasa kompeten sehingga ia bisa mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hal ini menekankan pada kemampuan seseorang untuk mampu menghadapi stres dan tekanan 

yang dialaminya secara efektif, mengatasi tantangan sehari-hari, bangkit Kembali dari kecewa, 

kesulitan dan trauma, mengembangkan tujuan yang jelas dan realistik, berinteraksi dengan 

nyaman, dengan orang-orang disekitarnya dan untuk bisa menghargai diri sendiri maupun 

orang lain (Brooks & Goldstein, 2011). 

Resiliensi atau ketahanan adalah kemampuan seorang individu untuk bangkit 

kembali dari tekanan hidup, belajar dan mencari elemen positif dari lingkungannya untuk 

membantu kesuksesan proses beradaptasi dengan segala keadaan dan mengembangkan 

seluruh kemampuanya , walau berada dlam konsidi hidup tertakan, baik secara eksternal atau 

internal (Niaz, 2006; Kindt, 2006,; Benano, 2004). Ada tujuh karakteristik utama yang 

dimiliki oleh individu yang resilien. Karakteristik-karakteristik inilah yang membuat 

individu mampu beradaptasi dengan baik saat menghadapi masalah, mengatasi secara 

maksimal, yaitu: Kemandirian, Hubungan, Inisiatif, Kreativitas, Humor, Moralitas (Sapouna 

dan Wolke, 2013). Dukungan dari keluarga, teman, sekolah dan lingkungan sangat 

berpengaruh terhadap ketahanan dan kesehatan mental individu yang mendapatkan 

intimidasi. Demikian juga dengan penelitian ini, dari hasil wawancara dan observasi, 

menyatakan bahwa dukungan dari keluarga, teman, sekolah dan lingkungan sangat 

mempengaruhi resiliensi korban bullying. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep 

diri dan resiliensi remaja siswa siswi SMPN 3 Tuntang yang mengalami bullying. 


