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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa adalah individu yang sedang menimba ilmu di perguruan tinggi 

maupun lembaga pendidikan lainnya (Siswoyo, 2007). Adapun memang tidak dapat 

dipungkiri bahwa kehidupan perkuliahan merupakan kehidupan yang penuh dengan 

tantangan (Pariat, Rynjah, Joplin & Kharjana, 2014). Dalam aspek pelajaran, 

mahasiswa mengalami stress akibat sulitnya pelajaran serta tugas yang diberikan, 

dan juga metode pelajaran yang kurang sesuai (Qi & Wu, 2004). Mahasiswa, pada 

umumnya, juga mengalami masalah penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru 

serta stress akibat pelajaran yang ditimba semasa perkuliahan (Zhang, Che & Li, 

2003; Pariat et al., 2014). Indonesia sendiri juga sedang marak dengan fenomena-

fenomena yang berdampak pada performa akademik seorang individu, seperti 

fenomena bullying di bangku sekolah. 

Hasil kajian yang dilakukan oleh Konsorsium Nasional Pengembangan 

Sekolah Karakter yang menunjukkan bahwa adanya kejadian bullying dalam 

hampir setiap sekolah di Indonesia (Rini, 2014). Sementara itu, menurut Ketua 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bapak Asrorun Niam, terdapat 

peningkatan jumlah kasus bullying di sekolah yang kemudian mengusik baik pihak 

KPAI dan juga Bapak Jokowi selaku presiden (Setyawan, 2015). Susanto yang 

bertindak sebagai Ketua Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter 

kemudian menarik kesimpulan bahwa Indonesia sudah masuk kategori darurat 

bullying yang terjadi di sekolah (Rini, 2014). Ditambah lagi, berdasarkan riset yang 

diselenggarakan oleh LSM Plan International dan International Center for 
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Research on Women, terdapat 84% dari anak yang menjadi partisipan mengalami 

kekerasan di sekolah (Qodar, 2015). Berdasarkan pemaparan data di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bullying dalam periode sekolah merupakan sebuah fenomena 

yang marak terjadi. 

Fenomena bullying ini dapat memberikan berbagai macam dampak, dimulai 

dari dampak negatif pada kesehatan jasmani atau aspek fisik individu yang 

mengalaminya. Williams, Chambers, Logan, dan Robinson (1996) mengatakan 

bahwa korban bullying juga seringkali menunjukkan gejala-gejala kesehatan yang 

buruk, seperti sakit kepala dan sakit perut. Selain daripada dampak pada kesehatan 

fisik, bullying juga berdampak pada kesehatan psikologis seseorang. Berdasarkan 

hasil General Health Questionnaire, partisipan yang teridentifikasi sebagai korban 

bullying melaporkan bahwa diri mereka lebih menunjukkan tingkat kegelisahan 

yang tinggi, disfungsi sosial, dan gejala somatis (Rigby, 1998).  Tidak berhenti 

sampai dampak-dampak tersebut, eating disorder pun menjadi salah satu dampak 

yang dihasilkan, terutama pada kaum wanita (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen 

& Rimpelä, 2000). 

Salah satu permasalahan psikologis yang timbul pada korban bullying ini 

adalah tingkat self-esteem korban yang rendah dan depresi (Hawker & Boulton, 

2000). Keadaan seorang individu yang mengalami depresi kemudian berdampak 

pada menurunnya prestasi akademik seseorang (Seals & Young, 2003). Keadaan 

depresi ini juga memiliki dampak-dampak lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. 

Seiring dengan semakin ekstrem tindak bullying yang dialami oleh seorang 

individu, maka semakin rentan juga individu tersebut akan keinginan untuk bunuh 

diri dan juga percobaan untuk bunuh diri (Rigby & Slee, 1999). Berbagai dampak 
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bullying yang disebutkan di atas berkaitan dengan kehidupan seorang mahasiswa 

dan juga bersifat jangka panjang (McDougall & Vaillancourt, 2015; Rigby, 2007). 

Oleh karena itu, bullying yang dialami oleh seorang mahasiswa semasa sekolahnya 

masih berdampak pada kehidupan mahasiswa di masa ini. Sebagai akibatnya, dapat 

disimpulkan bahwa kehidupan sebagai mahasiswa yang sudah stressful pada 

umumnya dapat lebih berat dirasakan oleh mahasiswa yang pernah mengalami 

bullying. 

Dikarenakan kondisi tersebut, mahasiswa yang pernah mengalami bullying 

memerlukan sebuah karakteristik untuk dapat bangkit dalam menghadapi peristiwa 

ini. Pernyataan ini didukung oleh Edery (2016) yang mengatakan bahwa resiliensi 

memampukan individu untuk mengatasi dampak bullying yang ada. Resiliensi 

sendiri didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu untuk 

bounce back dari keadaan yang stressful (Smith et al., 2008). Keberadaan resiliensi 

dalam diri seseorang memungkinkan individu yang bersangkutan untuk bertahan 

dalam kejadian yang menyulitkan, kejadian yang menimbulkan stress, bahkan 

pengalaman traumatis (Lyons, Parker, Katz, & Schatzberg, 2009; Reivich & Shatte, 

2002), seperti bullying.  

Penelitian menunjukkan bahwa resiliensi banyak ditemukan pada korban 

kejadian-kejadian hidup yang mengancam, seperti korban yang selamat dari 

kecelakaan mobil, veteran Gulf War dan penduduk Manhattan setelah kejadian 9/11 

(Sutker, Davis, Uddo & Ditta, 1995). Individu yang resilien tidak terlepas dari rasa 

marah, frustrasi, gelisah, takut dan depresi. Namun, hal ini hanya berlangsung 

beberapa kali dan emosi negatif ini juga diimbangi bahkan dikalahkan oleh emosi 

positif. Pemaparan mengenai resiliensi ini membuktikan bahwa resiliensi hadir 
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untuk memampukan seorang individu agar dapat menghadapi serta mengatasi 

masalah dalam hidupnya. Bukan hanya itu, resiliensi juga bermanfaat bagi individu 

untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari serta untuk terus menjalani 

hidupnya (Reivich & Shatte, 2002). 

Resiliensi juga bukanlah sebuah kualitas yang menetap atau konsisten, 

melainkan sebuah komponen yang dinamis (Rutter, 2012). Collins (2008) 

mendefinisikan resiliensi sebagai suatu konsep yang dinamis atau dengan kata lain 

bergantung pada kejadian-kejadian tertentu yang berpengaruh pada kerentanan atau 

mekanisme perlindungan seseorang. Dapat disimpulkan bahwa resiliensi dapat 

berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada kejadian atau kondisi yang dialami 

oleh seorang individu. Selain daripada itu, terdapat beberapa terapi atau model yang 

ditujukan untuk meningkatkan resiliensi seseorang, sehingga penting bagi seorang 

klinisi untuk mengetahui faktor yang dapat meningkatkan resiliensi itu sendiri 

(Alvord & Grados, 2005; Walsh, 2002). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kirmani, Sharma, Anas, dan Sanam 

(2015) menyimpulkan bahwa resiliensi hanya dapat diperoleh dengan adanya 

tingkat hope yang tinggi dalam diri seseorang. Penelitian yang sama juga 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara hope dan 

resiliensi dengan koefisiensi .39 (p<.05). Hasil penelitian sebelumnya mengenai 

kedua variabel ini pun menunjukkan bahwa terdapat kaitan atau hubungan antara 

hope dan resiliensi. Salah satunya adalah penelitian mengenai pengalaman hidup, 

resiliensi, hope, dan mindfulness yang dilakukan oleh Collins (2009), pun 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara hope dan resiliensi.  



 

5 
 

Karakteristik seorang individu akan mempengaruhi persepsi seseorang akan 

kejadian dalam hidupnya, salah satunya adalah hope (harapan). Sama halnya 

dengan resiliensi, hope merupakan sebuah komponen yang memampukan 

seseorang untuk dapat bergerak menuju tujuan meski dihadapkan pada situasi yang 

tidak mengenakkan. Adapun Snyder (1994) mengatakan bahwa hope adalah suatu 

proses kognitif yang terdiri dari willpower dan waypower. Waypower merupakan 

kemampuan seseorang untuk mencari jalan alternatif untuk mencapai tujuan akhir, 

saat jalan yang dilalui berujung pada kegagalan. Sedangkan, willpower merupakan 

dorongan yang mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan.  Snyder (1994) 

mengatakan bahwa individu dengan tingkat hope yang tinggi merupakan individu 

yang memiliki beberapa tujuan dan melihat tujuan tersebut sebagai tantangan. Ia 

juga melihat individu ini sukses dalam memenuhi tujuan yang mereka miliki, lebih 

bahagia serta merasa less distressed, dan juga mengalami pemulihan yang lebih 

cepat dari permasalahan. Dengan mengharapkan dampak positif di masa yang akan 

datang, hope memampukan seorang individu untuk mengatasi situasi yang stressful 

(Kirmani, Sharma, Anas, & Sanam, 2015), serta merasa termotivasi dalam mencari 

solusi atau jalan keluar dari masalahnya (Martinez-Calderon, 2011). 

Penelitian yang dilakukan oleh Ong, Edwards, dan Bergeman (2006) 

menjelaskan bahwa hope merupakan sumber dari resiliensi. Dikatakan bahwa hope 

berguna dalam mengurangi emosi negatif dan juga berfungsi dalam pemulihan 

seseorang dari stress. Proses pemulihan seseorang dari keadaan stress ini 

disamakan dengan definisi resiliensi itu sendiri, dimana individu yang resilien 

digambarkan sebagai individu yang cepat pulih dari stress (Curtis & Cicchetti 

dalam Ong, Edwards & Bergeman, 2006). Penelitian tersebut mengambil sebuah 
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kesimpulan tentang resiliensi tanpa menggunakan definisi resiliensi yang 

sesungguhnya dan tanpa mengukur resiliensi itu sendiri. Kemudian, penelitian oleh 

Vartak (2015) menunjukkan bahwa hope memiliki pengaruh terhadap resiliensi, 

namun penelitian ini memiliki landasan teori hope oleh Kaye Herth dan dilakukan 

pada pasien kanker sebagai subjek penelitiannya. Oleh karena itu, terdapat 

perbedaan konstruk hope yang digunakan, juga pada subjek penelitian yang diteliti. 

Hope sendiri merupakan variabel psikologi positif yang masih kurang 

banyak diteliti atau didalami. Sebagai akibatnya, penelitian mengenai hope menjadi 

sebuah hal yang penting. Penelitian ini juga dirasa selaras dan mendukung tren yang 

sedang berkembang dalam masyarakat, yaitu perspektif psikologi yang semakin 

mengarah ke arah positif. Psikologi positif adalah cabang psikologi yang lebih 

berfokus pada fungsi adaptif daripada fungsi maladaptif, serta juga pada kekuatan 

atau kelebihan daripada kekurangan seorang individu (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000). 

Berdasarkan deskripsi dan penjelasan di atas, penelitian-penelitian 

sebelumnya sudah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kedua variabel 

ini. Selain itu, peran hope terhadap mahasiswa yang pernah mengalami bullying 

perlu diteliti lebih lagi, terutama dalam hal resiliensi. Hal ini dikarenakan dampak 

bullying yang dirasakan oleh seseorang dapat bersifat jangka panjang dan 

berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup mahasiswa yang notabene sudah 

cukup stressful. Resiliensi menjadi fokus utama karena resiliensi merupakan sebuah 

karakteristik yang diperlukan seorang individu untuk dapat bangkit dari keadaan 

yang stressful. Maka dari itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menguji pengaruh 

hope terhadap resiliensi pada mahasiswa yang pernah mengalami bullying. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti melalui penelitian ini adalah 

“Apakah hope memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resiliensi pada 

mahasiswa yang pernah mengalami bullying?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ada tidaknya pengaruh hope 

terhadap resiliensi pada mahasiswa yang pernah mengalami bullying. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah: 

a) Memberikan kontribusi teoretis, khususnya dalam ilmu psikologi 

positif, psikologi perkembangan, dan psikologi klinis dengan melihat 

pengaruh hope terhadap resiliensi pada mahasiswa yang pernah 

mengalami bullying, 

b) Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat lebih memahami 

variabel hope dan resiliensi pada mahasiswa yang pernah mengalami 

bullying, 

c) Menjadi tolak ukur dalam melakukan penelitian selanjutnya yang 

relevan berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu variabel hope dan 

resiliensi pada mahasiswa yang pernah mengalami bullying. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 
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a) Menjadi bahan bagi para praktisi yang bergerak di bidang kesehatan 

mental dalam mengembangkan intervensi bagi mahasiswa yang pernah 

mengalami bullying, khususnya terkait dengan resiliensi, 

b) Menjadi sumber informasi bagi mahasiswa yang pernah mengalami 

bullying dalam meningkatkan kesadaran diri akan kebutuhan serta 

dinamika diri mereka. 

  


