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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seseorang yang menerima perlakuan yang tidak baik akan merasa 

terintimidasi dan bisa berakibat yang lebih lagi seperti kehilangan semangat untuk 

melanjutkan hidup. Perlakuan tidak menyenangkan dapat mempengaruhi 

hidupnya saat ini atau hidupnya kedepan karena dapat bersifat traumatik bagi 

yang mengalami hal tersebut. Perlakuan menyimpang yang dapat memberikan 

efek tidak baik kepada orang lain ini disebut dengan bullying. Tindakan sendiri 

bullying dapat berupa perkataan baik secara langsung maupun tidak langsung dan 

dapat berupa pula sikap atau perlakuan. Terjadinya bullying bisa terjadi karena 

adanya kesempatan dan kekurangan dari si korban. Contoh orang ini adalah orang 

yang miskin dan dia bergaul dengan orang yang kaya maka bullying bisa sangat 

terjadi di situasi seperti ini. Keadaan bisa menjadi faktor terjadinya Bullying.  

Kasus Bullying ini sangat mengkhawatirkan dan sangat harus di tindak 

secara tegas karena Bullying merupakan sebuah prilaku yang menyimpang dan 

dapat menyebabkan hal buruk kepada si penerima. Bullying ini dapat terjadi 

dimanapun tanpa kita bisa ketahui. Selain itu juga hal ini dapat dirasakan atau 

diterima oleh berbagai kalangan, baik anak kecil usia Masyarakat Dasar, baik 

remaja maupun orang dewasa. Dalam penelitiannya, Field (2007) membagi tipe-

tipe tindakan Bullying menjadi teasing (sindiran), exclusion (pengeluaran), 

physical (fisik) dan harassment (gangguan). contoh dari teasing (sindiran) yaitu 

mengejek, menghina, melecehkan, meneriaki, mengganggu korban melalui alat 

komunikasi. Exclusion (pengeluaran) berkaitan dengan mengucilkan korban 

secara sosial seperti mengeluarkan korban dari grup teman sebaya, tidak 

mengikutsertakan korban dalam percakapan, dan tidak mengikutsertakan korban 

dalam permainan. Contoh dari physical (fisik) seperti memukul, menendang, 

menjambak, mendorong, mengganggu dan merusak barang milik korban. 

Harassment (gangguan) berkaitan dengan pernyataan yang bersifat mengganggu 
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dan menyerang tentang masalah seksual, jenis kelamin, ras, agama, dan 

kebangsaan. 

Bullying bisa muncul dimanapun, kapanpun dan pada  siapapun. Hal ini 

sangat dapat merugikan seseorang yang menerima perlakuan tersebut. Hal kecil 

saja bias termasuk kedalam Bullying, sebut saja apabila kita membicarakan 

seseorang di perjalanan karena penampilannya yang buruk atau kucal itu juga 

termasuk kedalam Bullying. Korban Bullying biasanya seorang yang lemah 

dibandingkan pelaku yang melakukan Bullying tersebut. Bullying juga dapat 

menjadikan seorang anak menurun prestasinya karena merasa tertekan dan kurang 

percaya diri diperlakukan tidak baik oleh teman sebayanya, sehingga konsentrasi 

belajar terganggu dan prestasi belajar pun menurun. Oleh karena itu untuk 

mengatasi agar Bullying tidak terjadi lagi maka setiap individu harus memiliki 

rasa percaya diri yang kuat agar tidak menjadi korban kekerasan dilingkungan 

sekitar.  

Menurut Iswidharmanjaya (2014:20-21), Percaya diri merupakan suatu 

penilaian yang tidak berubah pada diri seseorang, baik itu mengenai bakat 

kepemimpinan inisiatif dan sifat-sifat lain yang ada pada diri manusia,  seseorang 

yang mempunyai kepercayaan diri dapat dengan mudah bergaul dengan siapa saja 

karena seseorang yang mempunyai kepercayaan diri mempunyai pegangan yang 

kuat dan juga sanggup serta bekerja keras untuk kemajuan dirinya bahkan orang 

lain. Selain itu (Setiawan, 2014:14) juga sejalan dengan pernyataan para ahli yang 

menyebutkan bahwa percaya diri itu adalah suatu kondisi mental atau psikologis 

seseorang yang mengevaluasi keseluruhan dirinya untuk melakukan berbagai 

tindakan untuk mencapai tujuan didalam hidupnya  

Fatimah (2010:153-155) menumbuhkan percaya diri seseorang diperlukan 

indikator-indikator yang dapat menjadi pertimbangan diri seseorang, indikator 

tersebut antara lain adanya evaluasi diri secara objektif, memberikan penghargaan 

yang jujur terhadap diri sendiri, Berfikir positif, menggunakan Self-Affirmation 

berani mengambil resiko. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengurangi 

perilaku Bullying yang sering terjadi dan cenderung berdampak negatif bagi 
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korban Bullying. Dampak dari perilaku Bullying tersebut mempengaruhi 

perkembangan anak secara psikologis.  

Seorang anak yang menjadi korban Bullying akan menunjukkan beberapa 

gejala, misalnya cemas dan interaksi sosial  yang rendah dengan teman-temannya 

kerena menurunnya kepercayaan diri pada Anak korban Bullying, menurunnya 

kepercayaan diri pada seseorang ditandai dengan gejala seperti sulit 

berkonsentrasi, memiliki perasaan rendah diri, merasa tidak berharga, dan bahkan 

dapat menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri. 

Hal ini dapat dicegah dan dikurangi melalui bimbingan dan arahan dari 

orang tua dan teman sebaya atau sepermainan yang berhubungan baik dengan dua 

subjek antara anak korban  Bullying dan anak yang melakukan Bullying . Dimana 

orang tua dan teman sebaya tersebut akan memberi pengarahan secara terarah, 

continue dan mudah diterima oleh kedua pihak kepada setiap individu agar anak 

korban Bullying dapat mengembangkan  potensinya dan anak yang menjadi 

pelaku Bullying dapat mendapat arahan dari teman sebaya yang kedudukannya 

netral dengan korban Bullying dan dengan pelaku Bullying. Akhir-akhir ini 

perilaku Bullying telah menjadi tren dan mulai ditiru oleh anak-anak dikalangan 

masyarakat dasar. Betuk Bullying yang seri terjadi pada anak di desa Gribig  

seperti  mengejek sesama  teman menjahili dengan kata-kata, usil dengan 

perbuatan bahkan perbutan yang berbau dengan kekerasan.  

Bullying yang terjadi di lingkungan masyarakat disebabkan karena 

kurangnya pengawasan orang tua terhadap perilaku anak saat bermasyarakat . 

Selain itu pada masa pandemi ini kurangnya pendidikan moral  yang diperoleh 

dari setiap individu serta pengaruh lingkungan sekitar juga memicu terjadinya 

tindakan Bullying. baik secara fisik maupun non fisik dapat berpengaruh pada 

pertumbuhan psikologis anak sehingga membutuhkan suatu solusi agar Bullying 

dapat dicegah dan dikurangi. Dengan demikian pada masa pandemic seperti 

sekarang ini orang tua sangat berperan dalam upaya menangani tindakan Bullying 

yang terjadi pada anak di masyarakat. Penelitian terhadap penanganan Bullying 

pada anak sangat penting, mengingat bahwa pada usia (6-12 tahun) anak mulai 

mengidentifikasi terhadap lingkungan dan pergaulan di sekitarnya sehingga 
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membutuhkan pengawasan dan arahan dari berbagai pihak, baik orangtua maupun 

guru di masyarakat. 

Berdasarkan  hasil observasi awal dan informasi dari orang tua anak yang 

yang menjadi  korban Bullying dan teman sebaya atau sepermainan  tersebut yang 

mengatakan bahwa salah satu kasus Bullying yang pernah terjadi di desa Gribig  

adalah kasus dimana Anak yang membully temannya dengan melakukan mencela 

dan mengasingkan, sehingga mengakibatkan Anak korban Bullying tersebut takut 

untuk keluar rumah dan bersosialisasi dengan teman sebayanya. 

Dilihat dari pengertian Bullying, seseorang yang menjadi korban mungkin 

saja mengalami gangguan terhadap kepercayaan dirinya. Maka dari itu penelitian 

ingin meneliti bagaimana peran orang tua dan teman sebaya  terhadap Anak 

korban Bullying untuk mengembalikan tingkat kepercayaan diri dari Anak 

tersebut. Percaya diri merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup 

seseorang, karena sesorang yang mempunyai percaya diri yang tinggi mampu 

menyakini segala sesuatu yang berkaitan erat dengan kemampuannya yang 

dimiliki dirinya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik 

mengangkat judul “Dampak Bullying terhadap Percaya Diri Anak di Desa 

Gribig”. Alasan penulis mengangkat judul tersebut, karena penulis ingin 

mengetahui lebih dalam tentang dampak kasus-kasus Bullying terhadap percaya 

diri anak  yang terjadi di masyarakat  dan bagaimana cara orang tua ditengah masa 

pandemic ini dalam mengatasi hal tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk-bentuk Bullying yang terjadi pada anak di desa Gribig?   

2. Bagaimana dampak Bullying yang berkenaan dengan percaya diri anak di 

desa Gribig? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui  bentuk-bentuk Bullying yang terjadi pada anak di desa 

Gribig. 

2. Untuk mengetahui dampak Bullying yang berkenaan dengan percaya diri 

anak di desa Gribig. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1.  Manfaat Teoritis  

Secara umum hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan 

bagaimana penanganan kasus Bullying yang terjadi pada anak. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Anak  

Penelitian ini diharapkan mampum memberikan gambaran kepada 

anak tentang  pencegahan Bullying dan pentingnya upaya penanganan 

Bullying di desa tersebut. 

b. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa 

besar kepedulian siswa  di desa Gribig terhadap dampak Bullying terhadap 

percaya diri anak, serta dapat membantu orang tua dalam mengawasi 

siswanya  menghadapi perilaku anak yang mengarah pada kasus Bullying.  

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui seberapa 

besar kepedulian anak di desa Gribig terhadap dampak Bullying terhadap 

percaya diri anak, serta dapat membantu Orang tua  dalam mengawasi 

anaknya  menghadapi perilaku anak yang mengarah pada kasus Bullying. 

 

 

 


