
I. PENDEKATAN TEORI 

2.1 Kehidupan Remaja 

1.1.1 Definisi dan Tahap Perkembangan 

Remaja merupakan salah satu tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam siklus 

kehidupan manusia ketika seseorang berada pada rentang usia 12 – 18 tahun.
1
  Rentang usia 

tersebut adalah masa transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang meliputi 

perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.
2
 Masa ini adalah masa yang amat 

meresahkan (unsettling) di dalam kehidupan seseorang.  Selama masa ini terjadi banyak gejolak 

dalam berbagai bentuk.
3
 Dalam masa ini sendiri remaja akan mengalami perubahan dalam tiga 

domain yang dijelaskan oleh Santrok sebagai berikut; a). Proses biologis, mencakup perubahan-

perubahan dalam hakikat fisik indifidu. Misalnya: gen yang diwariskan dari orang tua, 

perkembangan otak, pertambahan tinggi badan, ketrampilan motorik, dan perubahan hormonal 

pada pubertas. b). Proses kognitif, meliputi perubahan dalam pikiran, intelegensi dan bahasa 

individu. c). Proses sosial-emosional, meliputi perubahan dalam hubungan individu dengan 

orang lain, dalam emosi, kepribadian, dan dalam peran dari konteks sosial dalam 

perkembangan.
4
 

Bagi beberapa (sebagian kecil) remaja, perubahan-perubahan yang terjadi tidak terlalu 

meresahkan dan juga tidak terlalu nampak. Tetapi untuk kebanyakan remaja, ada kesulitan serius 

dan terkadang mereka menderita karena ketidakmampuan mengatasi tekanan-tekanan dan 

tuntutan-tuntutan masa remaja.
5
 Pada masa ini seorang anak mencoba meninggalkan hal-hal 

yang kekanak-kanakan dalam usaha untuk menjadi seseorang dengan identitas yang unik.
6
 

Namun Erik Erikson mengemukakan bahwa remaja belum memiliki identitas yang jelas dan dia 

mengalami krisis identitas.
7
 Oleh sebab itu masa remaja seringkali dihubungkan dengan stereotip 

mengenai penyimpangan, tidak normal, dan ketidakwajaran. Padahal apa yang tidak normal 

kelihatannya dalam diri remaja, justru adalah hal yang normal. Remaja untuk pertama kalinya 

mulai melepaskan diri dari berbagai tokoh otoritas demi memperoleh kebebasannya. Orang tua 
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misalnya, secara alamiah menolak untuk memberikan kebebasan kepada remaja. Jadi pada saat 

yang sama, remaja juga menyadari dan beranggapan bahwa mereka tidak diizinkan untuk 

bertumbuh, sehingga mereka merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan 

pemberontakan terus-meneus. Maka tidak mengherankan apabila masa remaja ada banyak 

tindakan yang kurang bertanggung jawab yang dilakukan oleh remaja.
8
  

Jika menurut Santrok masa remaja berawal dari usia 12 – 18 tahun, maka menurut 

Agustian masa remaja sendiri bermula dari usia 11 tahun dan berakhir pada usia 22 tahun.
9
 

Klasifikasi usia dan perkembangan remaja menurut Agustian dapat di golongkan dalam tiga 

bagian, yakni; 

1. Remaja awal 11 - 14 (Early adolesence): Pada masa ini remaja masih bingung dengan 

perubahan yang terjadi pada dirinya dan dorongan-dorongan yang menyertai perubahan itu. 

Mereka mengembangkan pikiran-pikiran baru,  lebih dekat dengan teman sebaya, lebih 

banyak memperhatikan keadaan tubuh serta mulai berpikir abstrak, lebih menekankan 

kepentingan diri sendiri. Kurangnya kendali terhadap ego menyebabkan remaja sulit 

’’mengerti’’ dan ’’dimengerti’’ oleh orang dewasa.
10

 

2. Remaja pertengahan 15 - 18 (Middle adolescence): Masa ini ditandai dengan 

berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang 

penting. Remaja akan berada pada keadaan di mana ia sangat menginginkan kebebasan. 

Ada kecenderungan narsistik ( menyukai dirinya sendiri, menyukai temen-teman yang 

punya sifat-sifat sama dengan dirinya). Masih bingung menentukan pilihan dalam bersikap; 

peka atau tidak peduli, ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimis, idealis atau 

oportunis.
11

 

3. Remaja akhir 19 – 22 (Late adolesence): Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk 

memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini remaja berusaha memantapkan 

tujuan vokalitas dan mengembangkan sense of personal identity. Keinginan yang kuat 

untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa, juga 

menjadi ciri-ciri dari tahap ini. 
12
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 Menurut Kohlberg dan Peaget, tidak semua orang dapat masuk sampai perubahan pada 

tahap usia seperti ini. Kholberg dalam teori perkembangan moral mengemukakan bahwa semua 

manusia pasti melalui tahapan ini dan tidak mungkin ada orang yang melompati suatu tingkatan 

tertentu. Hanya saja kecepatan tiap orang berbeda dan bahwa ada juga (kebanyakan orang) yang 

berhenti pada tahap tertentu dan tidak dapat berkembang lagi. Menurutnya, hanya kurang lebih 

20% dari penduduk yang dapat mencapai level itu.
13

 

 

2.1.2 Remaja dan Permasalahannya 

Masa remaja seringkali dihubungkan dengan label penyimpangan dan ketidakwajaran. Hal 

tersebut dapat dilihat dari banyaknya teori-teori perkembangan yang membahas ketidakselarasan, 

gangguan emosi dan gangguan perilaku sebagai akibat dari tekanan-tekanan yang dialami remaja 

karena perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya maupun akibat perubahan lingkungan. 

Sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri remaja, mereka juga 

dihadapkan pada tugas-tugas yang berbeda dari tugas pada masa kanak-kanak. Sebagaimana 

diketahui, dalam setiap tahap perkembangan, termasuk pada masa remaja, seseorang memiliki 

tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi. Apabila tugas-tugas tersebut berhasil 

diselesaikan dengan baik, maka akan tercapai kebahagian dan penerimaan dari lingkungan. 

Keberhasilan seorang remaja memenuhi tugas-tugas itu juga akan menentukan keberhasilannya 

memenuhi tugas-tugas perkembangan pada tahap berikutnya.
14

  

 Pada usia tersebut, tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja adalah 

sebagai berikut; a) mencapai hubungan yang baru dan lebih masak dengan teman sebaya baik 

sesama jenis maupun lawan jenis,  b) mencapai peran sosial maskulin dan feminin, c) menerima 

keadaan fisik dan dapat mempergunakannya secara efektif, d) mencapai kemandirian secara 

emosional dari orangtua dan orang dewasa lainnya, e) mengembangkan kemampuan dan konsep-

konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi, f) menginginkan dan mencapai perilaku yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, dan g) memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika 

sebagai pedoman perilaku.
15
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Tidak semua remaja dapat memenuhi tugas-tugas tersebut dengan baik. Menurut Hurlock 

ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugas tersebut, yaitu: 

1. Masalah pribadi, yaitu masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi dan kondisi di 

rumah, sekolah, kondisi fisik, penampilan, emosi, penyesuaian sosial, tugas dan nilai-

nilai. 

2. Masalah khas remaja, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada 

remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman atau penilaian 

berdasarkan stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit 

kewajiban dibebankan oleh orangtua.
16

 

Elkind dan Postman
17

 menyebutkan tentang berkembangnya kesamaan perlakuan dan 

harapan terhadap anak-anak dan orang dewasa. Anak-anak masa kini mengalami banjir stres 

yang datang dari perubahan sosial yang cepat dan membingungkan serta harapan masyarakat 

yang menginginkan mereka melakukan peran dewasa sebelum mereka masak secara psikologis 

untuk menghadapinya. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja yang disertai oleh 

berkembangnya kapasitas intelektual dan tekanan-tekanan tersebut menimbulkan akibat seperti 

kegagalan di sekolah, penyalahgunaan obat-obatan, pelampiasan pada tindakan kekerasan 

dengan melakukan kenakalan, depresi dan bunuh diri, keluhan-keluhan somatik dan kesedihan 

yang kronis.
 18

 

Tekanan-tekanan sebagai akibat perkembangan fisiologis pada masa remaja, ditambah 

dengan tekanan akibat perubahan kondisi sosial budaya serta perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang demikian pesat seringkali mengakibatkan timbulnya masalah-masalah 

psikologis berupa gangguan penyesuaian diri atau ganguan perilaku. Beberapa bentuk gangguan 

perilaku ini dapat digolongkan dalam delinkuensi
19

. 

 Delinkuensi selalu mempunyai konotasi serangan pelanggaran, kejahatan dan keganasan 

yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun atau oleh remaja. Pengaruh sosial 

dan budaya memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku 
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kriminal remaja. Pada umumnya jumlah remaja laki-laki yang melakukan delikuensi 

diperkirakan 50% lebih banyak daripada remaja perempuan.
20

 

 

2.2 Bullying 

2.2.1 Definisi Bullying 

Bullying adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan 

yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat 

secara fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Dalam hal ini, korban bullying tidak mampu 

membela atau mempertahankan dirinya karena lemah secara fisik dan atau mental.
 21

 Bullying 

atau yang lebih dikenal dengan penindasan juga bisa diartikan sebagai penyerangan dengan 

sengaja yang tujuannya melukai korban baik secara fisik atau psikologis atau keduanya.  

Para penindas atau bullies biasanya bertindak sendirian atau dalam kelompok kecil dan 

memilih orang-orang yang mereka anggap rentan untuk dijadikan korban. Pelaku bullying biasa 

bertingkah hanya untuk memperlihatkan bahwa mereka lebih kuat. Teman-teman sebaya pelaku 

sering merasa terancam, karenanya mereka tampak “menghormati” sang pelaku, padahal 

sebenarnya merasa takut pada si pelaku bullying
22

. Perlu diperhatikan, bullying tidak hany 

ditentukan oleh tindakan yang dilakukan, tetapi juga dampak tindakan tersebut bagi korban. 

Misalnya seorang siswa di sekolah mendorong bahu temannya dengan kasar. Bila yang di dorong 

merasa terintimidasi, apalagi bila tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang, maka perilaku 

bullying telah terjadi. Tapi bila siswa yang di dorong tidak merasa takut atau tidak merasa 

terintimidasi, maka tindakan tersebut belum dapat dikatakan bullying.
23

 

 

2.2.2 Jenis - Jenis Bullying 

a. Bullying Fisik Jenis ini adalah jenis bullying yang kasat mata. Siapa pun dapat melihatnya 

karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan korbannya. Contoh bullying fisik 

antara lain: menampar, menimpuk, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalap, 

melempar dengan barang, menghukum dengan berlari keliling lapangan, menendang, 
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menjewer, menarik baju, menghukum dengan cara membersihkan toilet, menghukum 

dengan cara push up.
24

 

b. Bullying Verbal/ non-Fisik: Jenis bullying ini juga bisa terdeteksi kerena tertangkap indra 

pendengaran. Contoh bullying verbal/ non-fisik: membentak, meledek, mencela, memaki, 

menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, 

menebar gossip, memfitnah, menolak.
25

 

c. Bullying Mental/ Psikologis Ini adalah jenis bullying yang paling berbahaya karena tidak 

tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak cukup awas  mendeteksinya. Praktek 

bullying ini terjadi secara diam-diam dan di luar radar pemantauan orang lain. Contohnya: 

memandang dengan sinis, memandang dengan penuh ancaman, mempermalukan di depan 

umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, meneror lewat pesan singkat telepon 

genggam atau e-mail, memandang yang merendahkan, memelototi, mencibir.
26

 

Umumnya, remaja laki-laki lebih sering menerapkan bullying secara fisik dan remaja 

perempuan sering menerapkan bullying secara non fisik, namun keduanya sama-sama melakukan 

bullying. Perbedaan ini, berkaitan dengan pola sosialisasi dari dalam lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat yang sudah terkontaminasi stereotip dan diterapkan pada remaja laki-

laki dan perempuan.
27

  

 

2.2.3 Sebab-Sebab Terjadinya Bullying 

Banyak faktor penyebab terjadinya perilaku bullying. Namun menurut survei yang 

dilakukan oleh yayasan semi jiwa amini (SEJIWA), ada empat faktor yang menyebabkan 

terjadinya tindakan bullying: 

a. Hubungan keluarga  

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi 

perkembangan anak. Karena itu baik-buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar 

memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian seorang anak.
28
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Anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota keluarga yang ia lihat sehari-hari 

sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia anut (hasil dari imitasi). Sehubungan dengan 

perilaku imitasi anak, jika anak dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi kekerasan atau 

bullying, maka ia mempelajari bahwa bullying adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam 

membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang diinginkannya, sehingga kemudian ia 

meniru perilaku bullying tersebut.
29

 Misalnya, karena faktor orang tua di rumah yang suka 

memaki, membandingkan atau melakukan kekerasan fisik, anak pun menganggap benar bahasa 

kekerasan dan menirukannya dalam pergaulan.  

b. Teman sebaya  

Salah satu faktor besar dari perilaku bullying pada remaja disebabkan oleh adanya teman 

sebaya yang memberikan pengaruh negatif dengan cara menyebarkan ide (baik secara aktif 

maupun pasif) bahwa bullying bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang 

wajar untuk dilakukan. Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi tergantung 

pada keluarganya dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Jadi 

bullying terjadi karena adanya tuntutan konformitas. 
30

 

Berkenaan dengan faktor teman sebaya dan lingkungan sosial, ada beberapa penyebab 

pelaku melakukan tindakan bullying, yakni; kecemasan dan perasaan inferior dari seorang 

pelaku, persaingan yang tidak realistis, perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau 

juga karena pelaku bullying pernah menjadi korban bullying sebelumnya, ketidak mampuan 

menangani emosi secara positif. 
31

 

c. Faktor sekolah 

Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying, terutama pada kasus kekerasan 

verbal dan relasional. Anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap 

perilaku mereka untuk melakukan intimidasi anak-anak yang lainnya. Bullying berkembang 

dengan pesat dalam lingkungan sekolah yang didalamnya terdapat perilaku diskriminatif, 

kurangnya pengawasan dan bimbingan etika, adanya kesenjangan besar antara siswa yang kaya 

dan miskin, pola kedisiplinan yang sangat kaku ataupun yang terlalu lemah, bimbingan yang 

tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten.
32
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Selain itu, murid juga sering meniru apa yang dilakukan oleh guru di sekolah. Guru 

adalah panutan tetapi tidak semua guru dapat menahan emosi tidak baiknya ketika menghadapi 

berbagai-bagai murid dengan karakter mereka masing-masing. Hal inilah yang sering 

mengakibatkan guru melakukan tindakan kekerasan terhadap murid di sekolah kemudian murid 

diterapkan dalam lingkungan pergaulannya baik di sekolah mupun lingkuran rumah. 

d. Pengaruh media  

Survei yang dilakukan salah satu media masa memperlihatkan bahwa anak tidak hanya 

meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tetapi 56,9%  anak juga meniru adegan-adegan 

film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan kata-katanya (43%).
33

 

Beberapa pendapat orang tua tentang alasan anak-anak menjadi pelaku bullying, di antaranya: 

karena mereka pernah menjadi korban bullying,  ingin menunjukkan eksistensi diri ingin diakui, 

pengaruh tayangan TV yang negatif, senioritas, menutupi kekurangan diri, mencari perhatian, 

balas dendam, iseng, sering mendapat perlakuan kasar dari pihak lain, ingin terkenal, ikut-

ikutan.
34

 

 

2.2.4 Bullying di Kalangan Anak Sekolah 

Bullying sering terjadi di lingkungan sekolah, terutama di tempat-tempat yang bebas dari 

pengawasan guru maupun orang tua. Bahkan bullying juga bisa terjadi di rumah atau di tempat 

umum karena adanya kemajuan teknologi sekarang memungkinkan pelaku bullying menindas 

korbannya melalui pesan singkat atau e-mail. 

Pelaku bullying sering menindas korbannya di sekolah dikarenakan sistem pengawasan 

yang lemah dari pihak sekolah. Pelaku melakukan bullying terhadap orang lain sebagai 

pelampiasan kekesalan dan kekecewaan. Bisa jadi, pelaku takut menjadi korban bullying, 

sehingga ia menciptakan situasi di mana dirinya kuat baik secara fisik maupun mental supaya 

memiliki ”pengikut” dan kelompok sendiri. Pelaku bullying kemungkinan besar juga sekedar 

mengulangi apa yang pernah ia lihat dan alami sendiri. Ia menganiaya korban karena mungkin ia 

sendiri dianiaya orang tua dan saudara-saudaranya di rumah atau ia juga mungkin pernah 

ditindas dan dianiaya anak lain yang lebih kuat darinya di masa lalu. 
35
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Pada saat itulah terjadi siklus kekerasan yang terus berlanjut turun-temurun, dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Aksi ini paling sering terlihat dan dianggap sebagai suatu tradisi 

adalah ketika Masa Orientasi Siswa (MOS). Secara resmi MOS bukanlah ajang penganiayaan 

siswa. Tetapi pada kenyataannya, kegiatan seperti itu sering disalahgunakan sebagai sarana 

pelampiasaan kekerasan dan aksi negatif terhadap siswa yang lebih muda.
36

 MOS dilakukan oleh 

siswa yang lebih senior kepada siswa junior dan sering dijadikan ajang bullying berskala besar-

besaran. Hal ini terjadi semata-mata karena mereka merasa mendapatkan lisensi melakukannya 

lantaran pernah menjadi korban bullying sistematis saat menjadi siswa junior. 

 

2.3 Kesetaraan Jender 

2.3.1 Definisi Jender 

Kata jender berasal dari bahasa Inggris yang berarti “jenis kelamin”.  Secara sosiologis, 

jender diartikan berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan ciri biologis manusia 

yang di dapat sejak lahir sehingga secara biologis dibagi menjadi jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan, dengan ciri fisik yang berbeda. Sedangkan jender merupakan ciri yang melekat pada 

laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dengan 

mengaitkannya pada ciri biologis masing-masing jenis kelamin.
37

 Dalam Webster’s New World 

Dictionary, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan 

dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.
38

 Mansour Fakih mendefenisikan jender sebagai  suatu 

sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial 

maupun kultural.
39

 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jender adalah suatu konsep yang 

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh 

sosial-budaya. Jender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat, bukannya sesuatu 

yang bersifat kodrati. 
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2.3.2  Manifestasi Ketidakadilan Jender 

Perbedaan jenis kelamin selalu menjadi alasan dasar yang memicu munculnya perbedaan-

perbedaan jender berdasarkan sifat laki-laki dan perempuan oleh struktur sosial dan budaya 

tertentu yang hidup dan dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Fakih 

menyebutkan bahwa ada lima masalah yang dapat muncul karena adanya ketidakadilan jender 

yang ditandai dalam manisfestasi ketidakadilan itu sendiri.
40

 Mansour Fakih membagi 

manifestasi ketimpangan jender dalam: 

a. Marginalisasi Atau peminggiran Perempuan  

Bentuk manifestasi ketidakadilan jender merupakan proses pemiskinan terhadap kaum 

perempuan. Ada beberapa mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan 

jender. Dari segi sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, 

keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.
 41 

Bentuk marginalisasi 

terhadap kaum perempuan tidak saja terjadi di dalam dunia pekerjaan tetapi juga terjadi dalam 

rumah tangga, gereja, masyarakat dan bahkan Negara.
 42 

b. Sub-Ordinasi  

Subordinasi adalah suatu penilaian atau anggapan bahwa peran yang dilakukan oleh satu 

jenis kelamin lebih rendah dari yang lain. Subordinasi juga diartikan sebagai pandangan yang 

mengatakan bahwa perempuan itu irrasional atau emosional berakibat munculnya sikap 

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting.
43

 Anggapan bahwa perempuan itu 

lebih lemah atau ada di bawah kaum laki-laki juga sejalan dengan pendapat teori nature yang 

sudah ada sejak permulaan lahirnya filsafat di dunia Barat. Teori ini beranggapan bahwa sudah 

menjadi “kodrat” (sic) wanita untuk menjadi lebih lemah dan karena itu tergantung kepada laki-

laki dalam banyak hal untuk hidupnya.
44

 

c. Stereotip 

Setereotip yang dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak 

sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Salah satu stereotip yang berkembang berdasarkan 
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pengertian jender terjadi pada perempuan. Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan 

berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, pandangan terhadap 

perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan 

pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Misalnya perempuan secara kultural dikenal lemah 

lembut, cantik, emosional atau keibuan, sedangkan laki-laki dikenal kuat, rasional jantan dan 

perkasa.
45

  

d. Beban kerja yang lebih banyak 

Bentuk lain dari diskriminasi dan ketidakadilan jender adalah beban ganda yang harus 

dilakukan oleh salah satu jenis kalamin tertentu secara berlebihan. Berbagai observasi, 

menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. 

Sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja juga masih harus mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga. Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, 

rajin dan tidak akan menjadi kepala keluarga, maka akibatnya semua pekerjaan domestik 

menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Sehingga perempuan menerima beban ganda, selain 

harus bekerja domestik, mereka masih harus bekerja membantu mencari nafkah.
46

 

e. Kekerasan Jender 

Kekerasan yang dimaksud adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan yang disebabkan oleh bias jender disebut juga 

gender-related violence. Pada dasarnya, kekerasan jender disebabkan oleh ketidakadilan 

kekuatan yang ada dalam masyarakat.
47

 

Kekerasan jender yang dialami perempuan sering terjadi karena budaya dominasi laki-laki 

terhadap perempuan. Kekerasan digunakan oleh laki-laki untuk memenangkan perbedaan 

pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puas, dan sering kali hanya untuk menunjukkan bahwa 

laki-laki berkuasa atas perempuan. Pada dasarnya kekerasan yang berbasis jender adalah refleksi 

dari sistem patriarkhi yang berkembang di masyarakat.
48
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2.3.3 Lahirnya Kesetaraan Jender 

Isu ketidakadilan jender pertama kali diusung oleh gerakan feminisme di dunia barat, aliran 

ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa ketidakseimbangan kondisi antara laki-laki dan 

perempuan telah menyebabkan perempuan tertindas, terampas hak asasinya dan terpojokkan oleh 

tatanan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Pergerakan kesetaraan jender atau pergerakan 

hak-hak wanita atau dalam dunia hukum dikenal dengan istilah “feminis jurisprudensi” muncul 

di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Kesetaraan jender yang datang dari Barat, oleh 

masyarakat Indonesia yang telah mempunyai adat, budaya ketimuran mendapatkan tanggapan 

yang beragam. Ada yang pro dan tidak sedikit yang kontra dan meskipun pemerintah telah 

mewujudkan dalam berbagai peraturan.
49

 

Dengan berjalannya waktu, kesetaraan jender lahir karena adanya kesadaran bahwa yang 

menjadi korban dari ketidakadilan jender bukan hanya kaum perempuan tetapi juga laki-laki. 

Pelabelan terhadap kaum laki-laki pun sebenarnya membuat mereka merasa sengsara. Karena 

pelabelan yang diberikan kepada mereka adalah cenderung kuat baik secara fisik maupun 

mental, mampu melakukan pekerjaan apa saja bahkan pekerjaan kasar sekalipun, contohnya: 

laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki mampu mengerjakan pekerjaan kasar dan melakukan 

hal-hal ekstrim. Munculnya kaum feminisme merupakan suatu kesadaran akan penindasan dan 

pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat di tempat kerja dan dalam keluarga, serta 

tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut.
50

 

2.4 Kekerasan 

2.4.1 Definisi Kekerasan dan Jenis-Jenisnya 

Banyak orang beranggapa bahwa kekerasan hanya identik dengan tindakan yang berkenaan 

secara fisik. Dalam artian kekerasan hanya bersifat pemukulan, penyikasaan badan. Padahal 

menyinggung perasaaan melalui sindiran secara halus juga merupakan sebuah kekerasan, hanya 

saja dalam bentuk yang berbeda. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Kekerasan diartikan 

sebagai perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang 

menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang 

orang lain.
 51
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Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO, 

kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri 

sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau 

kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan 

perkembangan atau perampasan hak.
52

 Berdasarkan bentuknya, kekerasan dapat digolongkan 

menjadi beberapa jenis; 

a. Kekerasan fisik: Yaitu kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud 

kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai 

pada penghilangan nyawa seseorang. Contoh: penganiayaan, pemukulan, pembunuhan, dan 

lain-lain.
53

 

b. Kekerasan psikologis: Yaitu kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa 

sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh: 

kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.
54

 

c. Kekerasan struktural: Yaitu kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan 

menggunakan sistem, hukum, ekonomi, atau tata kebiasaan yang ada di masyarakat. 

Kekerasan struktural yang terjadi menimbulkan ketimpangan-ketimpangan pada sumber 

daya, pendidikan, pendapatan, kepandaian, keadilan, serta wewenang untuk mengambil 

keputusan. Situasi ini dapat memengaruhi fisik dan jiwa seseorang.
55

 

d. Kekerasan seksual: Kekerasan seksual meliputi tindakan yang mengarah pada ajakan atau 

desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-

tindakan lain yang idak dikehendaki, memaksa korban menyaksikan produk pornografi, 

gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan, 

pemerkosaan, menyakiti atau melukai korban. Hal ini dapat menimbulkan dampak sosial 

yang sangat luas bagi korban tersebut.
56

 

e. Kekerasan ekonomi: Kekerasan ekonomi dibagi menjadi dua klasifikasi yakni kekerasan 

ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat, yakni tindakan eksploitasi, 

manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa; a) memaksa korban bekerja 
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dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran, b) melarang korban bekerja tetapi 

menelantarkannya, c) mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, 

merampas dan atau memanipulasi harta benda korban. Sedangkan kekerasan ekonomi 

ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau 

tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
57

 

f. Kekerasan spiritual: Jenis kekerasan ini dilakukan dengan cara merendahkan keyakinan 

dan kepercayaan sseorang. Kekerasan ini memaksa korbannya untuk meyakini hal-hal 

yang tidak diyakininya dan memaksa korban untuk melakukan ritual dan keyakinan 

tertentu yang tidak sesuai dengan kepercayaan korban.
58

 

Jika dikaitkan dengan jenis-jenis kekerasan di atas, bullying mencakup beberapa jenis 

kekerasan. Dimana telah terjadi perampasan hak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Ada tekanan baik secara fisik maupun psikis yang dialami oleh korban. Dari definisi kekerasan 

pun, bullying dapat dikatakan merupakan salah satu tindakan kekerasan yang sering terjadi hanya 

saja kurang adanya tingkat kesadaran dalam masyarakat dan masih menganggap bullying adalah 

hal yang biasa dan belum bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. 

 

2.4.2 Sebab-Sebab Terjadinya Kekerasan 

Banyaknya tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat menimbulkan rasa keprihatinan 

yang mendalam dalam diri setiap ahli sosial. Setiap kekerasan yang terjadi, tidak sekadar muncul 

begitu saja tanpa sebab-sebab yang mendorongnya. Oleh karena itu, para ahli sosial berusaha 

mencari penyebab terjadinya kekerasan dalam rangka menemukan solusi tepat mengurangi 

kekerasan.
59

 

Menurut Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia. Dia percaya 

bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling 

iri, serta benci sehingga menjadi jahat, buas, kasar, dan berpikir pendek. Hobbes mengatakan 

bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (homo homini lupus), oleh karena itu kekerasan 

adalah sifat alami manusia. Dalam ketatanegaraan, sikap kekerasan digunakan untuk menjadikan 

warga takut dan tunduk kepada pemerintah.
60

 Sedangkan J.J. Rousseau mengungkapkan bahwa 
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pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara spontan, serta tidak egois. Peradaban serta 

kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan sifat aslinya. Dengan kata lain kekerasan 

yang dilakukan bukan merupakan sifat murni manusia.
61

 

Terlepas dari kedua tokoh tersebut kekerasan terjadi karena situasi dan kondisi yang 

mengharuskan seseorang melakukan tindak kekerasan. Hal inilah yang melandasi sebagian besar 

terjadinya kekerasan di Indonesia. Seperti adanya penyalahgunaan wewenang dan kedudukan 

oleh para pejabat negara yang tentunya merugikan kehidupan rakyat, lemahnya sistem hukum 

yang dimiliki Indonesia, dan adanya kesempatan untuk melakukan kekerasan tersebut. 

 

2.5 Konflik 

2.5.1 Definisi Konflik 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, 

pertentangan. Konflik berasal dari kata kerja bahasa latin yaitu “configure” yang berarti saling 

memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih 

(bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan 

menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jika dilihat definisi secara sosiologis, konflik 

senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat sehingga konflik tidak dapat dihilangkan tetapi 

hanya dapat diminimalkan.
62

 

Newstorm dan Davis, melihat konflik sebagai warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku 

dalam berbagai keadaan akibat daripada bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan 

pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara terus menerus.
 63

 Dari perspektif 

behavioural, Muchlas menyebut konflik sebagai akibat dari terjadinya interaktif individu atau 

kelompok sosial.
64

 Senada dengan Newstorm dan Davis, konflik menurut Pace dan Faules 

merupakan ekspresi pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok 

lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan 

antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.
65
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2.5.2 Jenis-Jenis Konflik 

Konflik ada berbagai macam jenisnya, dimana setiap pakar yang berbicara mengenai 

konflik memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengklasifikasikannya.
66

 Adapun 

mengenai jenis-jenis konflik ada beberapa orang yang mengelompokkan konflik menjadi sebagai 

berikut: 

 Person rile conflict , merupakan konflik yang terjadi pada peranan diri seseorang. 

Biasanya konflik ini terjadi akibat ego seseorang yang mengakibatkan suatu sikap yang 

bisa menimbulkan masalah dengan orang lain, yang disebut konflik. 

 Interrole conflict , merupakan konflik antar peranan. Masksudnya adalah konflik yang 

timbul karena satu orang menjabat satu atau lebih fungsi yang saling bertentangan. 

 Intersender conflict , merupakan konflik yang terjadi karena seseorang harus memenuhi 

keinginan beberapa orang. Contoh: seperti siswa yang pintar bermain piano dan sangat di 

bangga-banggakan sekolah, dia diharapkan agar selalu memenangkan lomba seni musik 

antar sekolah, akan tetapi dia merasa tersiksa karena beban yang dipikulnya cukup berat 

karna harus memenuhi harapan beberapa orang. 

 Intrasender conflict , merupakan konflik yang terjadi karena di sampaikan informasi yang 

saling bertentangan. Contohnya adalah jika seseorang secara tidak sengaja atau sengaja 

memberikan informasi yang salah, sehingga merugikan pihak si pengolah atau si 

penerima informasi.
67

 

Dalam hal ini, bullying dapat dikategorikan pada jenis konflik yang pertama yaitu Person 

rile conflict. Dimana jika dilihat dari kejadian yang sering terjadi, pelaku bullying biasanya 

memiliki masalah bukan dengan korbannya melainkan dengan dirinya sendiri atau pelaku 

mempunyai masalah yang belum terselesaikan bahkan tidak ada hubungannya dengan korban. 

Pelaku sering menjadikan korban hanya sebagai pelampiasan masalahnya sendiri. Pada dasarnya 

konflik disebabkan karena terjadi  disharmoni diantara elemen-elemen yang ada, baik individu 

maupun kelompok.  

 

 

 

                                                           
66

 http://anaajat.blogspot.com/2012/10/pengertian-dan-bentuk-bentuk-konflik.html 
67

 ibid 



2.6 Perdamaian 

2.6.1 Definisi Perdamaian 

Kata perdamaian memiliki akar kata “damai”. Lawan kata dari damai adalah konflik dan 

kekerasan. Arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian 

dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang. Damai identik 

dengan suasana tanpa kekerasan, adanya harmoni, toleransi, saling menghargai dan relasi yang 

setara antar individu maupun komunitas yang hidup bersama untuk mencapai tujuan tertentu 

dalam suatu wilayah tertentu.  

John Galtung, ilmuwan dan aktifis perdamaian dari Norwegia, mendefinisikan perdamaian 

dalam dua sisi. Pertama, damai yang negatif, yaitu tidak adanya perang atau konflik kekerasan. 

Situasi ini dicapai dengan pendekatan struktural, yaitu pencegahan setiap potensi konflik dengan 

cara mengontrol pihak-pihak yang bisa menyulut potensi konflik menjadi konflik terbuka dan 

menggunakan kekerasan. Kedua, damai yang positif, yaitu suasana yang sejahtera, adanya 

kebebasan dan keadilan yang menjadi dasar terciptanya suasana damai dalam suatu komunitas.
68

 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Dr. Ursula Franklin, seorang feminis dan aktifis 

perdamaian dari Kanada yang berpendapat bahwa damai bukan hanya sekedar tidak adanya 

perang, tetapi damai juga terciptanya keadilan dan hilangnya ketakutan dalam diri individu dan 

masyarakat. Dengan kata lain, untuk menciptakan perdamaian harus dilakukan upaya untuk 

memenuhi rasa keadilan dan rasa aman individu atau komunitas, baik aman dari ancaman fisik 

maupun ekonomi.
69

 

Konsep damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang dengan 

budaya berbeda kadang-kadang tidak setuju dengan arti dari kata tersebut, dan juga orang dalam 

suatu budaya tertentu. Perdamaian juga identik dengan kata Rekonsiliasi. Rekonsiliasi diambil 

dari kata dalam bahasa Inggris yaitu “Reconciliation” yang berarti perdamaian (perukunan 

kembali).
70

 Menurut Poerwadarminto perdamaian adalah sesuatu permufakatan untuk 

menghentikan permusuhan.
71

 Sedangkan Widi Artanto mengungkapkan, Istilah Rekonsiliasi 

mengandung arti perdamaian atau kerukunan kembali, dan istilah rekonsiliasi dipakai gereja 

                                                           
68

  http://umum.kompasiana.com/2009/06/17/damai-itu-apa-sekilas-pendidikan-perdamaian/, 02 Pebruari 2013 
69

 ibid 
70

 John M Echlor dan Harun Shadily: Kamus Inggris Indonesia (Jakarta : Gramedia 2000 )  
71

 W.J.S Poerwadarminto: kamus umum bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka Indonesia 1999) 

http://umum.kompasiana.com/2009/06/17/damai-itu-apa-sekilas-pendidikan-perdamaian/


sejak tahun enam puluhan untuk menunjukkan proses persatuan gereja.
72

 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa rekonsiliasi adalah tindakan mengejar, memperoleh suatu perdamaian dengan 

menyelesaikan akar permasalahannya dan mengampuni, guna memperoleh kerukunan kembali. 

Tujuan dari rekonsiliasi sendiri adalah terciptanya suatu perdamaian (kerukunan kembali) tanpa 

kebencian, dendam, amarah, akar pahit, serta membina hubungan kembali. 

Dalam kaitannya dengan penghentian Bullying, biasanya dilakukan proses rekonsiliasi dan 

mediasi. Dimana mediasi sendiri mempunyai arti sebagai upaya penyelesaian konflik dengan 

melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan 

yang membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mencapai penyelesaian (solusi) yang 

diterima oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak yang ada dalam proses mediasi ini biasanya selain 

pelaku dan korban juga terlibat orang tua, guru dan pihak kepolisian. Dalam mediasi tersebut ada 

perjanjian yang akan disepakati bersama untuk tidak lagi terjadi tindakan bullying dan apabila 

kesepakatan itu dilanggar, akan ada sangsi bagi pihak yang melanggar kesepakatan. Sangsi 

tersebut biasanya berupa pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan tindak kekerasan. 

2.6.2 Perdamaian menurut perspektif Kristen 

Pesan damai sangat terasa bagi umat kristen, Yesus sebagai tokoh sentral dalam agama 

Kristen senantiasa mengajarkan umatnya untuk cinta damai. Dalam khotbahnya yang paling 

terkenal, Yesus mengatakan, ”Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan 

disebut anak-anak Allah.” (Matius 5 : 9). Ia juga mengatakan, ”Berbahagialah orang yang lemah 

lembut, karena mereka akan memiliki bumi.” (Matius 5 : 5). Suka damai tidak hanya berarti 

rukun atau tenteram. Orang yang suka damai berinisiatif untuk bersikap ramah dan secara aktif 

menggalang perdamaian. 

Tuhan Yesus tidak hanya dikenal sebagi juru selamat tetapi juga diberi gelar sebagai Raja 

damai karena Dia adalah seorang yang anti terhadap kekerasan. Banyak cerita yang 

menggambarkan betapa Tuhan Yesus adalah sang juru damai, bahkan di dalam Alkitab dapat 

dilihat bahwa tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus pernah mengajak 

orang untuk melakukan tindakan kekerasan. Diantara ajaran Tuhan Yesus tentang perdamaian 

Tuhan Yesus pun mengajarkan untuk melawan kekerasan tanpa kekerasan. Ajaran melawan 

kekerasan tanpa kekerasan ini bukan berarti mengajarkan kepasrahan atau tanpa perlawanan, 
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tetapi juga mengajarkan jalan ketiga misalnya dengan menggunakan kekuatan moral daripada 

kekuatan fisik, mencari alternatif lain daripada menggunakan kekerasan, tidak membalas 

dendam, “Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan 

kebaikan” (Roma 12 : 21), dan mengasihi musuh dalam arti orang yang meresahkan hati, “Tetapi 

Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya 

kamu” (Matius 5 : 44).
73

 

Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan secara jelas tertulis bagaimana 

perdamaian juga menjadi tujuan utama dari ajaran Tuhan Yesus. Alkitab berbicara tentang 

keadilan, pentingnya pemberian maaf serta mengasihi sekalipun terhadap musuh dan lain 

sebagainya. Tuhan Yesus sebagai pembawa pesan damai juga memberikan teladan kepada 

umatnya bagaimana konsep tentang perdamaian itu dipraktekkan dalam kehidupan. Satu-satunya 

cerita yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus marah adalah ketika Tuhan Yesus mengambil 

cambuk dari tali dan mengusir pedagang-pedagang dan penukar uang di halaman Bait Allah.
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Tindakan ini tentu saja sama sekali tidak membahayakan siapapun kecuali nyawaNya sendiri, 

karena semenjak peristiwa tersebut para pejabat Yahudi sepakat untuk menghukum mati Yesus.  

Damai dalam pandangan umat kristen merujuk pada kata “eirene” dalam bahasa Yunani 

atau “syallom” di dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan menjadi damai sejahtera.
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Damai tidak hanya berarti bahwa tidak ada perang, pertikaian atau kekacauan, tetapi suasana hati 

dan lingkungan masyarakat di mana hubungan manusia dengan sesama, lingkungan dan diri 

sendiri tenang, bahagia dan terbuka kepada sang pemberi damai. 
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