
 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

“I’m tired of all this bullying”. Kalimat tersebut merupakan kalimat 

terakhir yang diucapkan Joel Morales asal Amerika Serikat kepada temannya 

sebelum ia ditemukan ibunya tewas gantung diri di apartemen (Ward, 2013). Joel 

Morales baru berusia 12 tahun. Ia merupakan anak yang cerdas, namun tubuhnya 

yang sangat kecil dengan berat badan di bawah anak-anak usianya, membuat ia 

diejek oleh teman-teman sekolahnya selama dua tahun. Tidak hanya itu, ejekan 

mengenai kematian ayahnya yang meninggal bunuh diri saat usianya empat 

bulan, menjadi salah satu penyebab akhirnya Joel memutuskan untuk mengakhiri 

hidupnya (Archer, 2012). Kasus seperti Joel, pernah terjadi di Indonesia jauh 

sebelumnya yaitu pada tahun 2005. Vivi Kusrini, anak perempuan berusia 13 

tahun nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Cemoohan sebagai 

anak tukang bubur dari teman-temanya menyebabkan ia mengalami perasaan 

tertekan dan minder (Widayanti, 2009). Kedua kasus di atas menggambarkan 

bahwa perilaku yang terlihat sepele seperti ejekan, dapat memberikan dampak 

yang signifikan dalam hidup korbannya. Kedua anak tersebut adalah korban dari 

bullying. 

Bullying didefinisikan sebagai penindasan yang dilakukan secara berulang, 

baik secara fisik maupun psikologis, terhadap individu yang kurang memiliki 

kekuatan atau kekuasaan oleh individu atau sekelompok orang yang lebih kuat 
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(Rigby, 2007). Bullying berbeda dengan perkelahian antarindividu atau antarsiswa 

yang pada umumnya. Pada perkelahian terdapat dua pihak saling menyerang, 

sedangkan dalam bullying terdapat perbedaan kekuatan antara kedua pihak yang 

terlibat, sehingga menyebabkan korbannya tidak dapat melawan dan juga dialami 

dalam jangka waktu yang panjang (Olweus, dalam Jimerson, Swearer & Espelage, 

2012). Bullying dapat dilakukan secara direct (langsung) dan indirect (tidak 

langsung), dalam bentuk physical bullying seperti memukul, menendang, dan 

meminta orang lain untuk menyerang dan juga bentuk non-physical seperti 

menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, menyebarkan isu yang tidak 

benar, dan mengucilkan seseorang dari suatu kelompok tertentu. Para korban 

dapat mengalami salah satu bentuknya saja atau bahkan sering muncul di dalam 

bentuk gabungan atas beberapa bentuk lainnya (Rigby, 2007). 

Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat 369 

pengaduan terkait kasus bullying yang terjadi di sekolah pada tahun 2011 hingga 

2014 dan jumlah ini terus mengalami peningkatan pada tahun 2015 (Setyawan, 

2014). Berdasarkan pengamatan Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah 

Karakter pada tahun 2014, dikatakan bahwa hampir seluruh sekolah di Indonesia 

memiliki kasus bullying yang masuk ke dalam kategori darurat dan perlu 

ditangani (Halimah, Khumas & Zainuddin, 2015). Bahkan dari tingkat 

pemerintah, KPAI menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan menyiapkan 

Peraturan Presiden untuk menindak tegas kasus bullying yang terjadi pada anak. 

Hal tersebut sudah dimulai dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Pasal 82 tahun 2015 yang berisi mengenai tindak penanggulangan, 
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pemberian sanksi dan pencegahan terhadap tindakan kekerasan dalam lingkungan 

pendidikan (Armenia, 2016).  

Berkaitan dengan data di atas, meskipun kasus bullying di Indonesia 

cenderung tinggi, namun saat ini belum adanya gambaran data yang pasti untuk 

dapat menggambarkan banyaknya perilaku bullying yang terjadi. Rigby (2007) 

menggambarkan bahwa korban bullying seringkali merasa takut untuk 

mengungkapkan apa yang mereka alami. Oleh karena itu, ketakutan tersebut dapat 

menjadi salah satu penyebab data bullying yang ada cenderung berbeda-beda dan 

belum adanya jumlah yang pasti. Berdasarkan data American Psychological 

Association (Owuamanam & Makinwa, 2015) dikatakan bahwa sekitar 40%-80% 

bullying terjadi dalam usia sekolah. Tingginya perkiraan kasus bullying yang 

selama ini terjadi semakin membuat berbagai kalangan memberikan perhatian 

secara khusus. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya dampak jangka 

panjang bullying yang berpengaruh signifikan terhadap kehidupan korban (Rigby, 

2007).  

Rigby (2003) berdasarkan hasil penelitiannya, menggambarkan bahwa 

korban bullying dapat mengalami dampak yang negatif terhadap kesehatan secara 

mental ataupun secara fisik. Dampak pada kesehatan mental yang terjadi pada 

korban bullying diantaranya adalah rendahnya tingkat psychological well-being, 

seperti perasaan tidak bahagia, rendahnya tingkat self-esteem, serta perasaan 

marah dan juga sedih. Selain itu bullying juga berdampak terhadap tingkat 

kemampuan adaptasi sosial yang rendah, timbul perasaan enggan untuk menuju 

lingkungan dan perasaan terisolasi secara sosial. Dampak lain yang lebih buruk 

adalah tekanan secara psikologis, yaitu memiliki tingkat kecemasan yang 



 

4 

 

berlebih, depresi hingga munculnya pemikiran untuk mengakhiri hidup. Dampak 

terakhir yang juga dapat dialami adalah dampak yang dapat dilihat secara fisik 

dan didiagnosis secara medis yang di dalamnya termasuk juga gejala psikosomatis 

lain. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Profesor Farrington memaparkan 

bahwa dampak yang dialami oleh korban bullying dialami dalam jangka waktu 

yang panjang. Pada individu dewasa usia 30 tahun-an yang pernah mengalami 

bullying saat masa kanak-kanak masih merasakan dampak bullying yang 

dialaminya. Dampak jangka panjang yang dialami salah satunya adalah self-

esteem yang dimiliki oleh korban bullying relatif stabil berada pada tingkat yang 

rendah hingga korbannya memasuki usia dewasa (Farrington dalam Rigby, 2007). 

Tingkat self-esteem yang dimiliki oleh korban bullying relatif stabil berada pada 

tingkat yang rendah hingga korbannya memasuki usia dewasa (Farrington dalam 

Rigby, 2007). Tidak hanya itu, dampak jangka panjang yang dapat dialami oleh 

bullying diantaranya adalah gangguan kecemasan dan depresi yang ditemukan 

hingga memasuki usia dewasa (Takizawa, Maughan, Arseneault, dalam Wolke & 

Lereya, 2016) 

Adanya dampak jangka panjang yang dialami oleh korban bullying dapat 

membuat seseorang tetap merasakan akibat bullying walaupun sudah tidak 

mengalaminya lagi di waktu tertentu. Salah satu pihak yang dapat mengalami 

dampak jangka panjang ini adalah mahasiswa. Sejalan dengan hasil penelitian 

sebelum-sebelumnya, dampak jangka panjang bullying salah satunya juga 

ditemukan secara signifikan pada mahasiswa di dalam dunia perkuliahan. Hasil 

penelitian Siyahhan, Aricak dan Acar (2012) menggambarkan bahwa mahasiswa 
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yang pernah menjadi korban bullying memiliki tingkat putus asa yang lebih tinggi 

di dalam menghadapi situasi yang sulit, dan bahkan memiliki tingkat kesedihan 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengalami bullying. Hal 

tersebut umumnya dapat berkaitan dengan masalah yang umumnya dialami oleh 

mahasiswa, yaitu sulit untuk menghadapi perubahan lingkungan yang baru, serta 

adanya tuntutan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut 

(Rahayu dalam Amelia, Asni, & Chairilsyah, 2014). 

Kehidupan mahasiswa di dalam dunia perkuliahan tidak hanya mengenai 

tuntutan secara akademik. Mahasiswa juga dituntut untuk dapat membentuk dan 

mempertahankan relasi sosial yang memegang peranan cukup penting dalam masa 

perkuliahan (Ji & Zhang, 2011). Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya semakin menyulitkan mahasiswa untuk dapat membangun 

relasi yang baik dengan orang lain (Voitkane, dalam Sari, Rejeki & Mujab, 2006). 

Adanya relasi sosial yang buruk dengan teman di kelas maupun lawan jenis, dapat 

menyebabkan kondisi stress pada mahasiswa. Ditambah mahasiswa ditemukan 

lebih mudah untuk mengalami perasaan pesimis, terutama ketika memikirkan 

masa depannya seperti pekerjaan apa yang baik dan tepat untuk dirinya (Ji & 

Zhang, 2011).  

Dampak yang dialami oleh mahasiswa yang pernah menjadi korban 

bullying dapat menjadi semakin signifikan, terlebih lagi umumnya mereka berada 

dalam tahapan perkembangan emerging adulthood. Tahap ini merupakan masa 

transisi pada individu usia 18-25 tahun yang umumnya adalah mahasiswa, 

mengalami berbagai perubahan penting dan signifikan di dalam kehidupannya. 

Perubahan dan ekplorasi akan banyak hal secara khusus ditujukan untuk 
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membentuk identitas diri (Arnett, 2000). Pembentukan identitas pada tahap ini 

berbeda dari tahapan remaja yang juga melakukan ekplorasi pada identitas 

mereka. Pada masa remaja eksplorasi lebih berfokus pada dirinya sendiri yaitu 

kekurangan dan kelebihan serta pengambilan peran dan tanggung jawab yang 

penting dalam kehidupannya. Identitas masa emerging adulthood lebih berfokus 

pada eksplorasi kepada tiga area utama yaitu love, work, dan worldview (Arnett, 

2000).  

Ekplorasi pada ketiga area tersebut lebih dari sekedar membentuk identitas 

diri. Area love, merupakan relasi yang dibangun jauh mengarah kepada hubungan 

yang lebih intim dan memiliki komitmen yang tinggi, seperti pasangan hidup. 

Setelah itu, area work dimana mahasiswa banyak yang mulai mencoba masuk 

dalam dunia kerja yang bertujuan untuk mempersiapkan masa depannya, dan 

worldview, ketika seseorang mulai memiliki komitmen untuk melihat dunia 

dengan cara yang berbeda. Ketiga hal tersebut diekplorasi mahasiswa di dalam 

waktu yang bersamaan, dan salah satunya dilalui untuk menuju tahapan 

perkembangan masa dewasa (Arnett, 2000). Oleh karena itu, mahasiswa yang 

pernah menjadi korban bullying di dalam waktu yang bersamaan disamping masih 

merasakan dampak bullying yang dialaminya seperti rendahnya self-esteem, 

kesulitan beradaptasi, mereka juga sedang berada dalam masa transisi di tahap 

perkembangannya. 

Dampak yang dialami oleh korban bullying, seperti self-esteem yang 

rendah, kesulitan untuk beradaptasi serta kesulitan untuk membangun relasi yang 

baik dengan orang lain (Rigby, 2003), dapat menjadi gambaran rendahnya 

psychological well-being pada mahasiswa yang pernah menjadi korban bullying 
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sebagai salah satu dampak yang dirasakan. Hal tersebut dapat tergambar melalui 

rendahnya beberapa dimensi psychological well-being yang dipaparkan oleh Ryff 

(1995) diantaranya adalah self-acceptance, positive relation with others dan 

environmental mastery pada mahasiswa yang pernah menjadi korban bullying. 

Dampak lain yang dialami adalah korban bullying memiliki kesulitan untuk dapat 

percaya dengan dirinya sendiri, orang lain dan juga dunianya, yang 

menggambarkan self-acceptance yang rendah pada psychological well-being 

korbannya (Janson & Hazier, 2004; Singer, Anglin, Song, & Lunghofer, 1995, 

dalam Carney, 2008).  Psychological well-being pada dasarnya digunakan oleh 

Carol Ryff untuk menggambarkan fungsi positif yang dimiliki oleh individu 

(Keyes, Ryff, & Shmotkin, 2002). Sebagaimana yang dapat kita lihat bahwa pada 

mahasiswa yang pernah menjadi korban bullying, dampak yang dialami 

menggambarkan rendahnya psychological well-being yang dimiliki. 

Mahasiswa yang pernah menjadi korban bullying yang lebih mudah putus 

asa dibandingkan dengan yang tidak mengalami (Siyahhan, Aricak & Acar, 

2012), hal ini menggambarkan rendahnya dorongan atau motivasi (willpower) 

serta kemampuan untuk memikirkan cara (waypower) untuk mengatasi 

masalahnya dan menyerah pada situasi yang sulit. Adanya willpower dan 

waypower dapat membantu individu untuk mencapai sebuah tujuan (goal) 

digambarkan sebagai individu yang \memiliki hope tinggi (Snyder, 1994). Salah 

satunya, peranan hope yang tinggi jika dimiliki oleh mahasiswa yang pernah 

menjadi korban bullying, dikatakan oleh Snyder dapat membantu individu di 

dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit (Snyder, 1994).  
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Kesulitan yang dialami oleh mahasiswa yang pernah mengalami korban 

bullying dan dengan dampak yang masih dirasakan, dengan hope yang tinggi 

dapat membantu mereka untuk dapat mengatasi hal tersebut dan termasuk dampak 

terhadap psychological well-being yang rendah. Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Snyder (1994) bahwa adanya hope yang tinggi, tidak hanya membantu individu 

mengatasi kesulitan yang dialaminya saja, bahkan dapat semakin meningkatkan 

kesejahteraan yang dimiliki (Snyder, 1994). Pada mahasiswa yang pernah menjadi 

korban bullying secara spesifik adalah terhadap kesejahterahan secara psikologis 

atau yang dikenal psychological well-being. 

Sebelumya telah ada beberapa penelitian yang dilakukan mengenai hope 

dan psychological well-being, namun belum pernah dilakukan pada individu yang 

pernah menjadi korban bullying. Banyaknya penelitian hope dan psychological 

well-being dilakukan pada orang tua dengan anak yang mengalami gangguan 

tertentu. Penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian pada orang tua dengan 

anak yang mengalami mental retardasi oleh Llyod dan Hastings pada 2009. Hasil 

penelitian tersebut menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara hope dan 

psychological well-being orang tua dari anak dengan mental retardasi (intellectual 

disability). Penelitian lain dilakukan oleh Neal-Beevers dan Carloson (2012) pada 

orang tua dengan anak gangguan autisme, namun menunjukan hasil yang tidak 

signifikan yaitu hope tidak memberikan efek pada psychological well-being. 

Kedua penelitian tersebut tidak menggunakan konsep psychological well-being 

yang disampaikan oleh Ryff melainkan konsep yang berkaitan dengan afek, stres, 

kecemasan, depresi dan kepuasan hidup.  
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 Di Indonesia sendiri terdapat satu penelitian yang dilakukan oleh Alisha 

Fitrianti Nur (2013) yang meneliti hubungan antara psychological well-being dan 

harapan pada ibu dari anak dengan gangguan autisme dengan jumlah partisipan 44 

orang dan menunjukan hasil yang signifikan. Semakin tinggi skor harapan maka 

semakin tinggi juga skor psychological well-being dan begitupun sebaliknya. Jika 

dilihat dampak bullying terhadap psychological well-being dan peranan hope 

melalui dimensi willpower dan waypower, yang dapat membantu mahasiswa yang 

pernah menjadi korban bullying terutama untuk dapat mengatasi dampak dan 

kesulitan yang dialami, serta masih belum pernah dilakukan pada mahasiswa yang 

pernah menjadi korban bullying, peneliti tertarik untuk melihat peranan hope dan 

psychological well-being dalam konteks mahasiswa yang pernah menjadi korban 

bullying. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah terdapat hubungan antara hope dan psychological well-being pada 

mahasiswa yang pernah menjadi korban bullying? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara hope dan psychological well-being pada mahasiswa yang pernah menjadi 

korban bullying. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk 

menambah pengetahuan psikologi positif terutama yang 
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berterkaitan dengan hope dan psychological well-being pada 

mahasiswa yang menjadi pernah korban bullying.  

 Menambah informasi berkaitan dengan mahasiswa yang pernah 

menjadi korban bullying. 

 Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi bagi peneliti lain yang 

tertarik untuk meneliti penelitian serupa.  

1.4.2. Manfaat praktis 

 Bermanfaat sebagai sumber informasi kepada pembaca yang 

pernah mengalami, memiliki relasi dengan yang pernah 

mengalami, ataupun pernah terlibat dengan perilaku bullying 

berkaitan dengan hope dan psychological well-being yang dimiliki. 

 

 

 

 


