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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Masa

transisi remaja dimulai dengan menunjukkan jati dirinya dengan cara

berperilaku sesuai dengan karakter dan kreativitas dari diri mereka

masing-masing dalam hal yang positif yang meliputi aktraktif dan kreatif.

Selama masa transisi ini berlangsung remaja dapat menunjukkan perilaku

yang mengarah pada hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan,

judi bahkan mengacu pada tindakan kekerasan yang dapat terjadi pada

lingkungan tempat tinggal atau di sekolah (1).

Masa remaja merupakan masa peralihan dari satu tahap

perkembangan ke tahap perkembangan selanjutnya dan melibatkan

beberapa perubahan yaitu biologis, kognitif dan sosio-emosional. Pada

perubahan bilogis dan kognitif, perubahan sosio-emosional yang dialami

remaja adalah pencarian untuk kebebasan, konflik dengan orang tua, serta

keinginan untuk menghabiskan banyak waktu dengan teman. Pada tahap

ini remaja dapat beresiko tinggi untuk terjadinya  kenakalan dan kekerasan

pada remaja, baik menjadi pelaku atau menjadi korban kekerasan itu

sendiri. Perilaku yang menimbulkan penyimpangan yang terjadi pada

remaja salah satunya penyalahgunaan obat, tawuran, mencuri dan

melakukan tindakan bullying (2).
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Laporan tahunan UNICEF tahun 2015, sebanyak 32% melaporkan

mendapatkan kekerasan fisik, 40% anak mengalami bullying di sekolah

dan 72% anak dan remaja menjadi saksi terhadap kekerasan anak (3).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan jumlah kasus

pendidikan per tanggal 30 Mei 2018, berjumlah 161 kasus, adapun

rinciannya: anak korban kekerasan dan bullying sebanyak 36 kasus atau

22,4%, anak pelaku kekerasan dan bullying sebanyak 41 kasus atau 25,5%,

anak korban tawuran sebanyak 23 kasus atau 14,3%, pelaku tawuran

sebanyak 31 kasus atau 19,3% serta anak kebijakan (pungli, tidak boleh

ikut ujian, dikeluarkan dari sekolah dan putus sekolah) sebanyak 30 kasus

atau 18,7%. Kasus perilaku bullying terbanyak dari  SD sebanyak 13 kasus

(50%), sedangkan SMP lima kasus (19,3%) dan SMA/SMK sembilan

kasus (34,7%). Pengaduan terbanyak dari daerah Jabodetabek sebanyak

21 %. Adapun wilayah asal pengaduan selain Jabodetabek adalah

Bandung, Bali, Yogjakarta, Lombok Timur, dan Palu (4).

Lingkungan sekolah menduduki peringkat teratas pengaduan

masyarakat mulai dari tingkat sekolah dasar, menengah hingga perguruan

tinggi. Kasus bullying merupakan fenomena gunung es, dimana kejadian

yang terjadi jauh lebih banyak dari pada yang terlihat di permukaan,

karena  yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kasus yang ada (5).

Penelitian kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa

Amini (SEJIWA) tentang perilaku bullying pada tiga kota besar yaitu

Yogyakarta, Jakarta dan Surabaya. Bentuk kekerasan perilaku bullying
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yang terjadi disekolah dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

yaitu 66.1 % dan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 67%.

Kekerasan di sekolah yang dilakukan pada tingkat SMP di tiga kota besar

di Indonesia yaitu Yogyakarta 77.5% , di Jakarta 61.1% dan Surabaya

59.8%, sedangkan kekerasan di sekoah pada tingkat SMA di Yogyakarta

63.8%, di Jakarta 72.7% dan Surabaya 67.2% (6).

Bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara

dominan, menyebabkan kerusakan atau tekanan. Tindakan agresif tersebut

bisa secara fisik atau verbal. Perilaku bullying menyebabkan gejala

psikologis, fisik dan emosional. Dampak negatif jangka pendek dan

panjang dari perilaku bullying seperti depresi, kecemasan dan harga diri

rendah. Perilaku bullying secara fisik adalah tindakan seperti memukul,

menampar, menedang dan lain-lain. Sedangkan perilaku bullying secara

non-fisik seperti mengejek, memberi julukan, menggosip dan

mengintimidasi. Perilaku bullying dapat muncul di segala tempat baik di

lingkungan tempat tinggal atau di sekolah. Perilaku bullying dapat terjadi

pada anak-anak dan orang dewasa serta korbannya juga bisa dari laki-laki

atau perempuan (7).

Pengalaman di bully merupakan pengalaman mendapatkan aksi

yang menyebabkan orang lain menderita. Aksi ini biasanya dilakukan

secara langsung oleh seseorang ataupun kelompok yang lebih kuat, yang

tidak bertanggung jawab dan biasanya berulang. Seseorang atau

sekelompok orang yang melakukan bullying tersebut akan merasa senang
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setelah menyebabkan orang lain menderita (8). Pengalaman di bully

memiliki dampak sangat serius baik dalam jangka pendek maupun jangka

panjang terhadap korbannya. Dalam jangka pendek, korban bullying akan

merasakan perasaan tidak aman, takut pergi ke sekolah, merasa terisolasi,

perasaan harga diri yang rendah, depresi atau stress yang dapat berakhir

dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban akan mengalami

gangguan emosional dan perilaku (9).

Perilaku bullying memiliki dampak negative bagi korban yaitu

seperti kehilangan kepercayaan diri, ada rasa rendah diri, kekhawatiran,

penolakan dan ketidakmampuan sosial (isolasi diri). Bahkan dampak dari

bullying lebih jauh akan berdampak negative pada prestasi akademik,

tingkat kehadiran siswa bahkan dapat mengakibatkan perilaku untuk

bunuh diri (10). Seorang anak atau saksi yang sering melihat perilaku

bullying akan menjadi penakut, dan sering mengalami kecemasan, serta

seorang individu akan mengalami ketakutan dan kecemasan ketika melihat

orang di bully (11).

Bullying juga memiliki dampak pada pelaku yaitu kegagalan dalam

mengembangkan kemampuan sosial seperti negosiasi, empati dan balas

budi. Pelaku bullying yang kehilangan emosi dapat mengakibatkan pelaku

bullying cenderung menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah

dan mendapatkan apa yang dia inginkan (12). Para pelaku bullying juga

akan memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dan selalu

merasa harga dirinya tinggi sehingga menyebabkan mereka memiliki sifat
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tidak memiliki rasa empati, keras dan emosi yang tidak terkontrol serta

memiliki kekuasaan (13).

Hasil riset yang dilakukan staf pengajar Fakultas Psikologi

Universitas Muria Kudus pada tahun 2009 bahwa 180 remaja di

Kabupaten Kudus sebanyak 94% menyatakan pernah melakukan

perbuatan atau tindakan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain

seperti memberi julukan dan mengejek. Sasaran yang tidak menyenangkan

yaitu 16% adik kelas, 7% kakak kelas, 14% sekolah lain, 50% teman

sekelas dan 5% kepada guru serta 8% kepada yang lain-lain (14).

Penelitian yang dilakukan Hendi Suhadaq pada tahun 2017 di SMP PGRI

Kasihan Yogyakarta menyatakan hasil analisis Kendal Tau diperoleh nilai

p value 0,395 (p value < 0,05) yang artinya tidak ada hubungan perilaku

bullying dengan kemampuan perkembangan psikososial (15). Hasil

penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Husain Septiadi pada

tahun 2018 menyatakan hasil analisis yang diperoleh nilai p value 0,000

(P Value < 0,05) maka ada hubungan antara teman sebaya dengan perilaku

bullying (16).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan di SMP PGRI kasihan bantul

pada tanggal 10 September 2018, didapatkan hasil keseluruhan siswa-

siswi di SMP PGRI Kasihan Bantul sebanyak 291 siswa/i. Peneliti

menggunakan  kelas VIII sebanyak 106 terdiri kelas 8A yang berjumlah

31 siswa/i, 8B yang berjumlah 24 siswa/i, 8C yang berjumlah 25 siswa/i,

dan 8D yang berjumlah 26 siswa/i. Pada penelitian ini peneliti
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menggunakan kelas 8D yang berjumlah 26 siswa/i dikarenakan pada kelas

8D kasus perilaku bullying lebih tinggi dan lebih dominan terjadi

dibandingkan dengan kelas 8A, 8B, dan 8C . Hasil studi pendahuluan

peneliti mengambil sampel sebanyak 10 anak yang diberi pertanyaan

tentang perilaku bullying yang terjadi pada siswa-siswi di dalam kelas, di

luar kelas, dan lingkungan kelas. 4 diantaranya mengalami perilaku

bullying secara fisik  seperti dipukul, ditendang, ditarik jilbab dan 6

diantaranya mengalami perilaku bullying secara verbal seperti di olok-olok

temannya, memanggil nama orang tua, menjuluki dengan nama panggilan

lainnya.

Hasil dari studi pendahuluan yang dilakukan pada salah satu guru

BK (bimbingan konseling) di SMP PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta

didapatkan hasil wawancara banyak siswa yang baru pindah dari sekolah

lain karena mengalami masalah dan membuat kenakalan di sekolah seperti

mengganggu teman lainnya dengan cara kontak fisik maupun verbal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengalaman perilaku bullying

pada remaja di SMP SMP PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta”?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui Pengalaman korban, pelaku, dan saksi dari perilaku bullying

remaja di SMP PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta

referensi dalam pengembangan ilmu keperawatan dan dunia

pendidikan.

2. Manfaat praktisi

a. Universitas Alma Ata Yogyakarta

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

informasi kepustakaan bagi mahasiswa dan menambah kajian dalam

pengajaran maupun penelitian yang berhubungan dengan kondisi

psikologis terhadap terjadinya perilaku bullying.

b. SMP PGRI Kasihan Bantul Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan guru agar

dapat mencegah perilaku bullying pada lingkungan sekolah dan

diluar lingkungan sekolah serta menambah informasi tentang

perilaku bullying bagi siswa-siswi di SMP PGRI Kasihan Bantul

Yogyakarta.

c. Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi

untuk penelitian selanjutnya.
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E. Keaslian Penelitia

Tabel 1.1 Keaslian penelitian

Peneliti Judul Hasil Metode Persamaan Perbedaan

Husain

Septiadi

M.N, 2018

Hubungan

Peranan

Teman Sebaya

dengan

Perilaku

Bullying pada

Remaja di

SMP PGRI

Kasihan

Bantul

Yogyakarta

Hasil analisis

yang diperoleh

nilai p value

0,000 (P Value

< 0,05) maka

ada hubungan

antara teman

sebaya dengan

perilaku

bullying.

Penelitian ini

menggunakan

metode

Deskriptif

Analitik

melalui

pendekatan

cross

sectional.

Persamaan

penelitian ini

terletak pada

variabel

dependent

yang diteliti

dan responden

pada

penelitian ini

kelas 8D SMP

PGRI Kasihan

Bantul

Yogyakarta.

Perbedaan

dalam penelitian

ini terletak pada

judul,  jenis

penelitian

kuantitatif,

metode

Deskriptif

Anafilatik,

desain

menggunakan

pendekatan

cross sectional ,

kelas 9 SMP

PGRI Kasihan

Bantul

Yogyakarta,

dan waktu Mei

2018

Yoga P,

2016

Hubungan

Pola Asuh

Orang Tua

dengan

Perilaku

Bullying

Remaja di

SMP N 4

Gamping

Sleman

Hasil analisis

diperoleh nilai

p value 0,003 (p

value < 0,005)

yang artinya

terdapat

hubungan

antara pola asuh

orang tua

dengan perilaku

bullying.

Penelitian ini

menggunakan

metode

kuantitatif non

eksperimental

dengan

menggunakan

pendekatan

cross sectional

dengan

menggunakan

teknik simple

Persamaan

penelitian ini

terletak pada

variabel

dependent

yang diteliti

dan responden

pada

penelitian ini

kelas 8D SMP

PGRI Kasihan

Bantul

Perbedaan

dalam penelitian

ini terletak pada

judul,  jenis

penelitian

kuantitatif,

metode

kuantitatif non

eksperimental,

desain

menggunakan

pendekatan
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random

sampling.

Yogyakarta. cross sectional,

dan waktu

Januari-Juni

2016

Suahadaq

H, 2017

Hubungan

Perilaku

Bullying

dengan

Kemampuan

Perkembangan

Psikososial

Remaja di

SMP PGRI

Kasihan

Bantul

Yogyakarta

Hasil analisis

Kendal Tau

diperoleh nilai

p value 0,395 (p

value < 0,05)

yang artinya

tidak ada

hubungan

perilaku

bullying dengan

kemampuan

perkembangan

psikososial.

Penelitian ini

menggunakan

metode

Deskriptif

Anafilatik

melalui

pendekatan

cross

sectional.

Persamaan

penelitian ini

terletak pada

variabel

independent

yang diteliti

dan responden

pada

penelitian ini

kelas 8D SMP

PGRI Kasihan

Bantul

Yogyakarta.

Perbedaan

dalam penelitian

ini terletak pada

judul,  jenis

penelitian

kuantitatif,

metode

Deskriptif

Anafilatik,

desain

menggunakan

pendekatan

cross sectional.,

kelas 9 SMP

PGRI Kasihan

Bantul

Yogyakarta,  ,

dan waktu

Januari-Juni

2017

Lanjutan Tabel 1.1 Keaslian Penelitian
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