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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengalaman bully pada remaja dengan status 
mental berisiko gangguan psikosis. Status mental berisiko sendiri memiliki faktor pemicu seperti 
genetik dan trauma masa lalu yang meliputi bully, kekerasan seksual, dan kekerasan fisik. Bully adalah 
salah satu faktor pemicu seseorang mengembangkan gangguan psikosis. Partisipan penelitian 
merupakan remaja yang berusia 15-21 tahun,  memiliki pengalaman bully, dan diidentifikasi memiliki 
status mental berisiko gangguan psikosis. Tedapat 6 orang partisipan yang terdiri dari 3 orang laki-
laki dan 3 orang perempuan. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan analisis data 
dilakukan dengan teknik theory driven. Teknik kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi 
sumber. Hasil analisis data yang telah dilakukan mendapati semua partisipan mendapat bully dalam 
bentuk perilaku verbal langsung seperti ejekan dan perilaku nonverbal tidak langsung seperti 
mengucilkan. Semua partisipan mengaku tidak memiliki kedekatan dengan kedua orang tua mereka, 3 
orang partisipan mengaku kedua orang tuanya telah bercerai dan 3 orang lainnya tidak.  
 

Kata kunci: bully, faktor risiko,  gangguan psikosis,  gangguan psikosis,  gejala prodromal,  remaja, status 

mental berisiko. 

 

ABSTRACT 
This study aims to determine the description of bully experiences in adolescents with at risk mental 
state for psychosis disorders. At risk mental state itself has several trigger factors such as genetic and 
past trauma which include bullying, sexual harassment, and physical violence. Bully is one of factor 
that trigger someone to develop psychosis disorders. Participants of this study are adolescents aged 
15-21 years and have bully experience. There were 6 participants consisting of 3 men and 3 women. 
Collecting data using interview and data analysis was done by theory driven technique. The data 
credibility technique uses the source triangulation technique.The results of the data analysis have 
been found that all participants received bully in the form of direct verbal behavior such as ridicule 
and nonverbal indirect behavior such as excommunication. All participants claimed to have no 
clossness with their parents, 3 participants have divorced parents and  3 participants have parents 
who are not divorced. 
 

Key words: adolescent, at risk mental state of psychosis, bully, prodorm symtom, psychosis disorder, 

risk factor. 
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 P E N D A H U L U A N  

Masa remaja ini akan menjadi masa adaptasi dari anak-anak menjadi dewasa. Sikap dan 
perilaku yang kekanak-kanakan yang akan diolah sehingga siap untuk menjalani masa dewasanya, 
masa remaja memiliki tugas perkembangannya yang jelaskan oleh Hurlock (1999) seperti 
membangun hubungan yang lebih baik pada sebayanya pria maupun wanita, mencapai peran sosial 
mereka dalam lingkungan sosial sebagai pria maupun wanita, menerima keadaan perubahan fisik saat 
remaja yang beranjak dewasa, mandiri secara emosional dari orang tua maupun orang dewasa 
lainnya, mempersiapkan karir ekonomi yang mampu, dan mempersiapkan pernikahan dan keluarga 
pada masa dewasa kelak. 

Tugas sebagai remaja menuju dewasa adalah masa yang penuh dengan tekanan sehingga 
menurut Hall (1904) akan ada perasaan tidak aman, depresi, kecerobohan, dan impulsifitas sehingga 
menurut Arnett (1999) akan ada masalah dan konflik yang timbul dari orang tua, perubahan 
emosional, efek negatif, bahkan perilaku berisiko. Pengalaman emosional yang dirasakan remaja 
dalam konflik tersebut dapat menjadi dasar gangguan psikopatologis (Casey B. J., et al., 2010). 

Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013 mendapatkan data 
bahwa gangguan berat terbanyak ditemukan pada daerah Aceh, DIY, Sulsel, Jateng, dan Bali sementara 
Jatim berada pada posisi 6. Data didapat dengan menganalisis 294.959 rumah tangga dengan 
1.027.763 anggota rumah tangga didalamnya dari berbagai usia, jenis kelamin, dan latar belakang 
lainnya . Mengacu pada data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, Surabaya sebagai ibu kota 
provinsi jawa timur mencatat gangguan jiwa berat berupa psikosis sebesar 0,2% dari total Jawa Timur 
sebesar 1,4% (Afifah, 2013). Namun, belum ada penelitian tentang populasi individu dengan status 
mental berisiko gangguan psikosis di Indonesia. 

Seseorang tidaklah tiba-tiba mengalami gangguan psikosis, terdapat fase perkembangan 
gangguan psikosis yang disebut status mental berisiko gangguan psikosis.  Status mental berisiko 
gangguan psikosis adalah fase individu sebelum sepenuhnya didiagnosis gangguan psikosis. Episode 
awal psikosis ditunjukan secara bertahap fase tersebut disebut prodromal. Yung dan Stanley (1998) 
mendefinisikan bahwa prodromal adalah gejala awal psikosis sebelum di tetapkan mengalami 
ganguan psikosis. Gambaran fase prodromal menggunakan penyakit campak, penyakit campak akan 
didahului dengan gejala yang kurang spesifik hingga akhirnya seseorang mengalami penyakit campak. 
Masa prodromal belum dapat ditegakan diagnosis karena gejala yang muncul kurang spesifik. Istilah 
prodromal bersifat retrospektif sehingga muncullah istilah status mental berisiko gangguan psikosis 
(Yung, McGorry, McFarlane, Jackson, Patton, & Rakkar, Monitoring and Case of 2 Young People at 
Incipient Risk Psychosis, 1996). 

Yung, McGorry, McFarlane, Jackson, Patton, dan Rakkar (1996) mengemukakan bahwa status 
mental berisiko gangguan psikosis menggambarkan gejala-gejala gangguan psiosis yang muncul, 
namun tidak dapat dipastikan apakah akan menjadi sebuah gangguan psikosis yang utuh atau tidak. 
Fusar-Poli, Radua, McGuire, dan Borgwardt (2011) mendefinisikan status mental berisiko gangguan 
psikosis adalah sebuah fase prepsikosis yang menunjukan seseorang mengalami gejala-gejala 
gangguan psikosis yang cukup kuat dan memiliki kemungkinan besar menjadi sebuah gangguan 
psikosis empat tahun kedepan. Jika dapat diprediksi gangguan psikosis tersebut akan muncul paling 
tidak 6 bulan hingga 1 tahun setelah periode awal berlangsung (Neelson, Thompson, & Yung , 2012).  

Perkembangan episode gangguan psikosis terjadi saat individu akan menyadari dirinya 
berubah, lalu keluarga dan orang terdekat juga menyadari ada perubahan dalam diri individu tersebut. 
Individu merasakan gejala awal psikosis diikuti dengan keluarga dan orang terdekat menyadari 
individu memiliki gejala psikosis. Hingga akhirnya individu tersebut menerima intervensi dari ahli 
seperti psikolog dan psikiatri (Yung & McGorry, 1996).  Fase status mental berisiko gangguan psikosis 
terdapat pada fase individu menyadari perubahan pada dirinya dan menyadari bahwa perubahan 
tersebut adalah gejala gangguan psikosis. Terdapat 3 kelompok yang dapat dikatakan memiliki status 
mental berisiko sebagai berikut (1) adanya gejala-gejala ringan sekitar 3 bulan terakhir, (2) orang 
yang kurang berfungsi baik  dalam sosialnya 12 bulan terakhir seperti menarik diri dari sekolah, 
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kurang adaptif dengan lingkungan sekitarnya,  dan memiliki saudara yang memiliki psikosis, dan (3) 
adanya gejala singkat psikosis selama 7 hari bahkan lebih pendek (At Risk Mental State, 2017). 

Umumnya status mental berisiko dialami umur 15 hingga 30 tahun (Neelson, Thompson, & 
Yung , 2012). Psikiater A.A. Agung Kusumawardhani mengemukakan bahwa status mental berisiko 
gangguan psikosis terjadi pada rentan umur 15 hingga 20 tahun, penyebab pada umumnya adalah 
pola hidup  yang buruk, genetik dan lingkungan dapat turut andil dalam memunculkan gejala lebih 
awal (Sumarni, 2015). Individu yang mengalami status mental berisiko gangguan psikosis tidak dapat 
menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu 
tersebut tidaklah dilaporkan dan sebagian besar dihubungkan dengan pengalaman pengalaman mistis 
(Tanskanen, et al., 2011). 

Terdapat adanya hubungan yang luas antara faktor genetik, sosial, trauma masa lalu, 
penggunaan zat, kelahiran, perkembangan, kelainan anatomi, neuro, kognisi, bahasa, dan kecerdasan 
psikopatologis (Kelleher & Cannon, 2011). Faktor lainnya yang dimiliki orang dengan status mental 
berisiko ganguan psikosis seperti tingkat stres yang tinggi, merasa cemas, adanya peristiwa besar 
seperti putus sekolah, putus hubungan, masalah keluarga, dan lainnya, pengguna zat adiktif seperti 
ganja, ekstasi, dan sebagainnya, dan masalah pada masa kecil. Merasa tegang, takut, dan cemas, tidak 
dapat fokus pada satu pikiran, lebih suka menarik diri, merasa selalu tertekan, merasa bingung dengan 
pengalaman aneh, nafsu makan berkurang, memiliki kesulitan tidur, dan gugup didepan umum adalah 
hal lainnya yang membuat status mental berisiko gangguan psikosis semakin berisiko pada seseorang 
(At Risk Mental State, 2017).  

Penelitian tentang pemetaan remaja dengan status mental berisiko gangguan psikosis 
berdasarkan faktor genetik dan trauma masa lalu di Surabaya menjelaskan bahwa faktor genetik 
merupakan faktor turunan dari keluarga tingkat pertama yang memiliki gangguan psikosis dan faktor 
trauma masa lalu yang meliputi bullying, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual. Tiga faktor pemicu 
status mental berisiko gangguan psikosis tertinggi yang dimiliki subjek dengan status mental berisiko 
gangguan psikosis adalah bullying, kekerasan fisik dan bullying¸dan terakhir kekerasan fisik (Salsabila 
H. , 2017). 

Bullying sebagai faktor pemicu status mental berisiko gangguan psikosis teratas pada remaja 
dengan status mental berisiko gangguan psikosis di Surabaya. Gejala psikosis lebih banyak timbul 
pada remaja yang melakukan bullying dari pada korban bullying. Pelaku bullying akan mengalami 
gejala psikosis lebih besar dari pada korban bullying dengan perbandingan 10 berbanding 1, perlu 
diketahui bahwa pelaku bullying juga merupakan korban bullying (Kelleher, Harley, Lynch, Arseneault, 
Fitzpatrick, & Cannon, 2008). Arsenault, Walsh, Trzesniewski, Newcombe, Caspi, dan Moffitt (2006) 
membandingkan kerentanan gangguan psikosis pada remaja pelaku bullying yang juga merupakan 
korban bullying dengan remaja yang hanya menjadi korban bullying.  Remaja pelaku bullying yang juga 
merupakan korban bullying memiliki gejala psikosis yang lebih parah dari pada remaja yang hanya 
sebagai korban bullying. Hal tersebut berhubungan dengan keluarga perlaku bullying yang cenderung 
memiliki orang tua yang kurang terlibat atau bermusuhan dan saling menolak (Bowen, Smith, & 
Binney, 1994).   

Bully adalah keadaan seseorang secara berulag-ulang terpapar perilaku negatif dari seseorang 
atau komunitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada niat jahat dari pelaku untuk menyakiti dan 
membuat tidak nyaman seseorang (Olweus, Bully/victimproblems in school: Facts and intervention, 
1997). Perilaku bullying dapat dilakukan secara fisik seperti memukul, menendang, menggigit, dan 
lainnya dan dilakukan secara verbal seperti mengolok-olok, mengancam, dan lainnya. Perilaku 
tersebut dilakukan berulang diwaktu yang berbeda dan berbahaya, terdapat perbedaan kekuatan 
antara orang yang melakukan bullying dan yang menjadi korban bullying (Smokowski & Kopasz, 
2005). Target dari pelaku bullying dapat dilihat dari penampilan keseharian, tinggi badan, berat badan, 
etnis, kebudayaan, kemampuan, bahkan bakat yang berbeda yang dimiliki korban bullying (Surilena, 
2016). 
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Kasus bullying-pun sangat bervariasi diberbagai negara, ada 9-73% pelajar yang pernah 
melaporkan diri menjadi korban bullying (Smokowski & Kopasz, Bullying in school: AN overview of 
type, effect, family character, and intervention strategies, 2005). Yayasan Jiwa Amini (2008) 
melakukan penelitian dan mendapatkan bahwa 67,9% siswa dan siswi SMA adalah pelaku bullying dan 
66,1% siswa dan siswi SMP adalah pelaku bullying, bentuk bullying yang dilakukan adalah pengucilan, 
kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Pengucilan merupakan perilaku bullying yang paling banyak 
dilakukan (Surilena, 2016). Bullying berkembang pada kelas 11 dan 12 dengan bentuk kata-kata kasar 
dan mengganggu diikuti dengan pengisolasian juga mengolok-olok bentuk fisik yang dimiliki korban 
(Shellard, 2002). Masa sekolah menengah atas pada umumnya bully yang dilakukan seperti kekerasan 
fisik, mengolok-olok ras, mempermalukan di depan umum, pelecehan seksual, menjahili, memberikan 
tekanan dan merusak perabotan, tempat terjadinya pun beraneka ragam seperti bus sekolah, koridor, 
kantin, bahkan kelas (Bolanos F. J., et al., 2005). 

Korban bullying akan mudah dikenali dari penampilannya seperti bentuk tubuh kecil atau 
besar, menggunakan kacamata, maupun seorang minoritas dalam komunitas tersebut. Korban adalah 
sosok yang pasif dalam pergaulannya cenderung pencemas, merasa tak nyaman, sangat berhati-hati, 
pendiam dan sensitif. Saat diketahui individu adalah sosok yang lemah dan mudah didominasi akan 
menjadi peluang besar menjadi korban bully (Shellard, Recognizing and Preventing Bullying. The 
Informed Educator Series., 2002). 

  Bully memiliki dampak yang sangat terlihat, tercatat bahwa bully menjadi alasan siswa/siswi 
tidak masuk sekolah, keluar dari sekolah bahkan menyendiri dilingkungan sekolahnya. Proses 
akademik korban bully akan kesulitan untuk berkonsentrasi dan mengganggu performanya. Korban 
bully akan mengalami beberapa dampak negatif yang dirasakan seperti memiliki masalah dalam 
menjalin hubungan sosial dan emosional, kesulitan mempertahankan pertemanan, kurang memiliki 
teman akrab. Kesehatan mentalnnya sendiri akan menimbulkan depresi sehingga memiliki keinginan 
besar untuk tidak ingin bersekolah (Shellard, Recognizing and Preventing Bullying. The Informed 
Educator Series., 2002). Dampak dari perilaku bullying yang diterima korban juga akan mempengaruhi 
konsep diri yang dimiliki korban bullying. konsep diri yang mungkin didapati korban bullying adalah 
konsep diri negatif. Konsep diri negatif memiliki arti bahwa seseorang memiliki penilaian dan 
pandangan negatif atau rendah pada dirinya sendiri, merasa dirinya tidak disenangi oleh orang-orang 
disekitarnya, dan merasa mudah putus asa (Khoirunnisa, 2015).  

Remaja korban bullying  memiliki hambatan pada tugas perkembangannya seperti membentuk 
hubungan interpersonal dengan sebaya karena lebih cenderung untuk menjauh dan menyendiri, 
menetapkan identitas diri karena merasa dirinya rendah, dan memenuhi tuntutan lingkungan dalam 
hal peran dan tanggung jawab karena memiliki kecenderungan untuk menghindari konflik akan lebih 
mudah merasa tertekan dan mengalami stress berkepanjangan. Simpson (2001) seperti membentuk 
hubungan interpersonal dengan sebaya, menetapkan identitas diri dan memenuhi tuntutan 
lingkungan dalam hal peran dan tanggung jawab. Tekanan dan stress yang berkepanjangan akan 
memunculkan halusinasi-halusinasi dan berujung pada gangguan psikosis (Sentana, Mamnuah, & 
Ruhyana, 2015). Oleh sebab itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji pengalaman bully yang 
merupakan faktor pemicu status mental berisiko gangguan psikosis pada remaja di Surabaya, 
walaupun belum ada populasi jelas remaja yang mengalami status mental berisiko gangguan psikosis 
di Surabaya.      
 
Remaja 

Remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dari segala aspek. Aspek tersebut 
meliputi biologis, kognitif, dan sosio-emosional (Santrock, 2007). Aspek-aspek lain yang berkembang 
saat masa remaja adalah kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik (Hurlock, 2008). Perubahan 
fisik di perinci manjadi kematangan perkembangan anatomi alat kelamin yang menandakan 
kematangan fungsinya. Hal tersebut sangat erat dengan perubahan hormon sehingga emosi yang 
dirasakan remaja juga akan terpengaruh (Sarwono, 1989). 
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Status Mental Berisiko Gangguan Psikosis 
Yung, McGorry, McFarlane, Jackson, Patton, dan Rakkar (1996) mengemukakan bahwa status 

mental berisiko gangguan psikosis menggambarkan gejala-gejala gangguan psiosis yang muncul, 
namun tidak dapat dipastikan apakah akan menjadi sebuah gangguan psikosis yang utuh atau tidak. 
Fusar-Poli, Radua, McGuire, dan Borgwardt (2011) mendefinisikan status mental berisiko gangguan 
psikosis adalah sebuah fase prepsikosis yang menunjukan seseorang mengalami gejala-gejala 
gangguan psikosis yang cukup kuat dan memiliki kemungkinan besar menjadi sebuah gangguan 
psikosis empat tahun kedepan. Jika dapat diprediksi gangguan psikosis tersebut akan muncul paling 
tidak 6 bulan hingga 1 tahun setelah periode awal berlangsung (Neelson, Thompson, & Yung , 2012).  
 
Bully 
 Bully adalah keadaan seseorang secara berulag-ulang terpapar perilaku negatif dari seseorang 
atau komunitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada niat jahat dari pelaku untuk menyakiti dan 
membuat tidak nyaman seseorang. Perilaku agresif yang membuat tidak nyaman tersebut dilakukan 
tidak hanya dengan kontak fisik namun cara lainnya juga digunakan (Olweus, 1997). Jenis-jenis bully 
dibagi menjadi lima yaitu kontak fisik, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku 
non-verbal tidak langsung, dan pelecehan seksual (Levianti, 2008).  Pemicu seseorang menjadi korban 
bully dapat dilihat dari dua hal yaitu keluarga dan pergaulan (Priyatna, 2010). 
 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengalaman bully pada remaja dengan 
status mental berisiko gangguan psikosis. Pertanyaan penelitian dalam penelitan ini adalah apa saja 
bentuk bully yang dialami remeja dengan status mental berisiko gangguann psikosis. Adapun 
pertanyaan tambahan untuk memperkaya penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengalaman 
bully yang dialami remaja dengan status mental berisiko gangguan psikosis dan bagaimana faktor-
faktor bully yang dialami remaja dengan status mental berisiko gangguan psikosis. 
 

M E T O D E  
 Desain Penelitian yang digunakan dalam pennelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian 
kualitatif ini menggunakan paradigm fenomenologis dan pendekatan studi kasus. Menggunakan teknik 
wawancara untuk menggali data penelitian pada partisipan dengan ciri-ciri seorang remaja, memiliki 
status mental berisiko gangguan ppsikosis, memiliki pengalaman bully, dan bersedia ikut berbagi 
informasi dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adala theory driven dengan teknik 
kredibilitas sumber. 
 

H A S I L  P E N E L I T I A N  

Partisipan 1 berinisial T (perempuan), mendapatkan perilaku bully diejek dengan 

sebutan “beragama sesat”, “penyebar fitnah” dan “tidak merayakan natal”. T juga diasingkan 

dilingkunga sekolah oleh guru dan teman-temannya semasa SMP. Merasa terisnggung dengan 

apa yang teman-teman dan gurunya lakukan sehhingga T merasa udah uring-uringan dan 

lelah. T menjadi malas untuk bersekolah, selalu sedih, merasa ingin menangis, marah, dan 

minder. T hanya duduk dan pura-pura tidak mendengar teman-teman dan gurunya saat 

mengejeknya. Menurut T, teman-teman dan gurunya hanya ikut-ikutan saja mengejeknya dan 

tidak tahu masalah yang sebenarnya. T tidak memiliki seorang teman dan tidak memiliki 
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kedekatan dengan orang tuanya karena bapak yang selalu keluar kota dan ibu sedang 

merawat eyang yang sedang sakit. 

Partisipan 2 berinisial ED (laki-laki), sejak SD ED selalu menerima perilaku bully 

seperti diejek, dipukul, didorong, dan dikucilkan. Ejekan yang diterima oleh ED adalah “item” 

dan “kusem”. Awalnya ED merasa kesal saat dibully oleh teman-temannya, namun ED menjadi 

terbiasa dan cenderung untuk menarik diri dari teman-temannya. Terkadang ED akan 

membalas ejekan yang diberikan teman-temannya dan saat diejek ED merasa dianggap oleh 

teman-temannya. ED tidak memiliki kedekatan dengan kedua orang tuanya. Kakak ED sering 

mengejek ED karena warna kulit dan bapak ED pernah berkata kasar pada ED seperti “asu” 

dan “jancuk”. Ed merasa tidak memiliki teman disekitar rumah dan si sekolah. 

Partisipan 3 berinisial AB (laki-laki), sejak SD telah menerima perilaku bully berupa 

ejekan, pengucilan, dan ditendang menggunakan bola  sepak. AB sering palak oleh teman-

temannya dan pernah dipukul secara beramai-ramai hingga selalu merasa terancam jika 

sedang diluar rumah. AB hanya diam dan tidak peduli dengan apa yang dia alami. AB merasa 

mendapatkan perilaku bully karena AB adalah seorang yang pendiam dan suka bermain 

komputer. Sejak kecil AB tidak memiliki kedekatan dengan orang tua kandungnya karena di 

asuh oleh om dan tantenya, orang tua kandung AB telah bercerai. Ibu dari AB tidak berani 

berbicara dengan AB saat bertemu. Ab tidak memiliki teman, hanya memiliki seorang mantan 

pacar yang sangat dekat dengannya. 

  Partisipan 4 berinisial S (perempuan), sejak TK telah menerima perilaku bully seperti 

pengucilan sehingga tidak memiliki teman. S pernah menerima ancaman saat SD dengan cara 

dikunci di dalam kamar mandi sekolah dengan keadaan gelap. S mendapat ejekan dalam 

bentuk “perek” dan “perusak hubungan orang”. S merasa takut, minder, merasa sangat lemah, 

muak, marah, dan memiiliki keinginan untuk membunuh teman-teman yang membullynya. S 

hanya diam dan mencari banyak teman saat dibully. Orang tua S telah bercerai sehingga S 

tidak memiliki kedekatan dengan kedua orang tuanya. S pernah memiliki banyak teman, 

namun diadudomba oleh teman lainnya hingga S tidak memiliki seorang teman. 

Partisipan 5 berinisial EL (laki-laki), mendapat perilaku bully dalam bentuk ejekan 

seperti “bau”, difitnah sehingga dikucilkan, dipukuli beramai-ramai, dan dijadikan pesuruh 

oleh teman-temannya. EL merasa kecewa, sidah, marah, dan tertekan saat dibully. EL hanya 

diam dan meratapi setelah dirinya dibully, El merasa orang-orang disekitarnya menegurnya 
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agar EL dapat lebih baik lagi.  EL tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya, karena sibuk 

dengan pekerjaan masing-masing dan bapak yang sering keluar kota. EL hanya memiliki 

sedikit teman, 5 orang teman yang menurut EL dekat dengannya. 

Partisipan 6 berinisial R (perempuan), mendapatkan perilaku  bully sejak SD karena 

bentuk tubuhnya yang gemuk, R sering diejek “gendut”, “beruang”, dan “badut”, didorong dan 

pernah dikucilkan dari lingkungan sekolah. R merasa mudah sakit, kesal dan tidak percaya 

diri karena dibully. Setiap pulang sekolah, R selalu kekamar mandi lalu menangis. R tidak 

mengerti mengapa dirinnya dan orang-orang disekitarnya membullynya. Orang tua R telah 

bercerai sehingga R tidak memiliki kedekatan dengan orang tuanya dan R tidak memiliki 

seorang teman karena letak sekolah menengahnya berada di daerah “pinggiran”. 

 

D I S K U S I  

Bully adalah keadaan seseorang secara berulag-ulang terpapar perilaku negatif dari 

seseorang atau komunitas. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ada niat jahat dari pelaku untuk 

menyakiti dan membuat tidak nyaman seseorang. Perilaku agresif yang membuat tidak 

nyaman tersebut dilakukan tidak hanya dengan kontak fisik namun cara lainnya juga 

digunakan (Olweus, 1997). S sudah menerima perilaku bully sejak TK dalam bentuk 

pengucilan dan ejekan, R, ED, AB, dan EL menerima perilaku bully sejak SD dalam bentuk 

ejekan dan kontak fisik seperti dipukul dan didorong, dan T saat SMP dalam bentuk ejekan. 

Perilaku bullying yang diterima partisipan masih dirasakan hingga sekarang, namun tidak 

untuk partisipan T yang telah merubah keyakinannya. 

Jenis-jenis bullying dibagi menjadi lima yaitu kontak fisik langusng, kontak verbal 

langsung, perilaku non verbal langsung, perilaku non verbal tidak langsung, dan pelecehan 

seksual (Levianti, 2008). Kontak verbal langsung seperti ejekan dan perilaku non-verbal tidak 

langsung seperti pengucilan adalah perilaku bully yang diterima oleh semua partisipan dalam 

penelitian ini, pada umummnya individu akan menerima perlakuan bully berupa kata-kata 

kasar, penggangguan, pengisolasian, dan mengolok-olok bentuk fisik (Shellard, 2002). Ejekan 

yang diterima oleh masing-masing partisipan berbeda-beda seperti sesat, bodoh, gendut, 

cengeng, dan tidak punya teman. Black dan Jackson (2007) tentang bullying yang merupakan 

perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan digunakan untuk mendominasi, menyakiti, 

atau menyingkirkan (Tis'Ina & Suroso, 2015). Hanya beberapa partisipan sepeti S dan R yang 
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mendapatkan perilaku bully dengan jenis kontak fisik langsung, seperti didorong dan ED, AB, 

EL yang mendapat perilaku bullying dipukul. Partisips S pernah dikurung di dalam kamar 

mandi, sedangkan partisipan AB dan EL pernah dipukuli oleh teman-temannya. Juwita (2007) 

mengutarakan faktor utama terjadinya juga diakibatkan karena ketimpangan kekuatan secara 

fisik, usia, kemampuan kognitif, ataupun status sosial serta dilakukan secara berulang-ulang 

pada orang yang menetap, hal ini terjadi pada partisipan AB dan EL yang selalu dipalak dan 

menjadi babu untuk teman-temannya.  

Semua partisipan menerima perilaku bully disekolah sesuai dengan penelitian lain 

yang menyatakan bahwa 61,7% perilaku bully terjadi di lingkungan sekolah dan kurang dari 

40% siswa pernah menjadi korban bully. Unever dan Cornell (2004) mendapati bahwa 

perilaku bully terjadi muncul pada tingkat sekolah dasar hingga menengah (Tumon, 2014). 

 Dampak yang dirasakan setiap partisipan berbedad-beda seperti merasa tidak ingin 

sekolah yang dirasakan T dan R, sedangkan S, AB, dan EL merasa terancam dan takut. Semua 

partisipann merasa kesal, marah, muak, dan sedih ketika dibully, namun pada partisipan ED 

merasa terbiasa bully sehingga tidak kesal dan sakit hati seperti yang dijelaskan oleh Juwita 

(2007) dapat berupa sebuah permasalahan dimana korban akan sulit membina hubungan 

interpersonal, mempengaruhi kesehatan fisik, kurangnya konsentrasi dalam keseharian, 

menurunnya fungsi sehari-hari, dan sangat berdampak negatif pada mentalnya.  

Saat dibully, semua partisipan menunjukan respon yang sama, diam dan tidak 

membalas sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menggambarkan bahwa korban bully 

tidak berdaya melawan dan diam saja (Tumon, 2014). Hanya pada partisipan R, ED, dan AB 

yang membalas ejekan dan pukulan, namun ED dan AB malah mendapatkan ancaman dari 

pelaku bully. Biasanya bully dilakukan oleh sekelompok orang, orang yang berpengaruh, dan 

orang yang dominan sehingga kemungkinan ditirukan semakin besar dan bully akan dianggap 

sebagai hal yang wajar (Levianti, konformitas dan bullying pada siswa, 2008). 

Pelaku bullying cenderung tidak menyadari perilakunya karena korban bullypun 

sendiri memiliki persepsi yang berbeda dengan korbannya (Olweus, 1997). Penelitian lainnya 

menyatakan bahwa 62,2% korban tidak mengerti alasan mengapa mereka menjadi korban 

bully (Tumon, 2014).Pada patisipan S dan R tidak mengerti mengapa mereka dibully dan 

mengapa orang-orang disekitarnya membullynya. Pada partisipan lain memiliki pendapat 

yang berbeda tentang mengapa mereka dibully, seperti T yang menganggap mereka hanya 
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ikut-ikutan yang lainnya, AB yang merasa pendiam dan senang bermain komputer, dan EL 

yang merasa orang-orang disekitarnya memberi teguran padanya. Namun, ED merasa 

diperhatikan oleh teman-temannya saat dibully. 

Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi korban bullying yaitu keluarga 

meliputi orang tua dan pergaulan meliputi teman sebaya (Priyatna, 2010). Keadaan orang tua 

dari S, R, dan AB sudah bercerai sehingga tidak ada kedekatan antara anak dan orang tua. 

Sementara T, ED dan EL tidak memiliki orang tua yang bercerai namun mengakui kurang 

dekat dengan kedua orang tuanya. R, ED, dan AB tidak pernah menceritakan pengalaman 

bullynya pada orang tuanya dan T, S dan EL hanya diberikan nasihat oleh orang tuanya 

setelah menceritakan pengalaman bullynya. Anak yang tidak merasakan kasih sayang dan 

kehangatan dari orang tuanya cenderung menjadi korban bullying (Stevens, Bourdeaudhuij, & 

Oost, 2001). AB dan ED pernah di pukul, diancam, dan diejek oleh orang tuanya hal tersebut 

dapat membuat anak tertekan dan menjadi korban bully. 

Partisipan merasa tidak memiliki banyak teman hanya 1 hingga 10 orang teman. 

Korban bully cenderung memiliki kesulitan dalam bergaul dan memiliki perilaku dan 

penampilan yang berbeda (Tumon, 2014). Semua partisipan memiliki lingkungan teman 

sebaya yang membeda-bedakan dalam berteman. T dijauhi karena berbeda keyakinan yang 

dianut, ED, EL, dan S diejek karena bentuk fisiknya, S dan AB dijuga diejek karena perilaku 

yang berbeda dari lingkungan sekitarnya. Hal-hal berbeda yang dimiliki partisipan 

menjadikan mereka sebagai korban bully dilingkungan sebayanya (Shellard, 2002). 

Lingkungan sebaya tidak hanya memiliki perilaku negatif pada korban bully, namun juga ada 

lingkungan sebaya yang mendukung dan memberikan nasihat pada korban bully (Priyatna, 

2010). S pernah dinasehati oleh teman-temannya, sedangkan R, AB, dan EL pernah dibela oleh 

teman-temannya saat dirinya dibully. 

Kelemahan dalam pembahasan penelitian ini adalah tidak memiliki teori yang utuh 

untuk menjelaskan pengalaman bully  yang dialami seseorang. Oleh sebab itu, Penelitian ini 

menggunakan lebih dari satu teori untuk menjelaskan pengalaman bully yang dialami 

seseorang terlebih khusus pada remaja. 

  S I M P U L A N  

Remaja dengan status mental berisiko gangguan psikosis mendapati perilaku bully 

yang berbeda-beda. Kontak fisik langsung berupa dipukul, ditendang menggunakan bola, 
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dirorong hingga terjatuh, dan dipukul beramai-ramai. Kontak verbal langsung berupa ejekan 

(“sesat”, “item”, “kusem”, “gendut”, “pendek”), dan diusir saat berkumpul dengan teman-

teman (main komputer aja sana). Perilaku non-verbal langsung berupamemandang secara 

sinis dari kejauhan. Perilaku non-verbal tidak langsung berupa pengadudombaan, pengucilan, 

menggosipkan korban bully. Pelecehan seksual berupa meraba bagian seksual korban bully, 

mengejek berdasarkan bagian seksual korban bully, dan merendahkan seara fisik bagian 

seksual.  

Pengalaman bully setiap partisipan berbeda-beda hanya saja pada umumnya 

partisipan menerima pengalaman bully di lingkungan sekolah dan jenjang sekolah taman 

kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Partisipan menerima perilaku bully dalam 

bentuk verbal langsung terlebih dahulu sebelum mendapat perilaku bully dalam bentuk 

lainnya. Respon dari partisipan pada umumnya adalah kesal, sedih, dan marah. Partisipan 

hanya diam dan tidak memperdulikan hal tersebutsetelahnya. Partisipan tidak mengerti 

mengaa diri mereka di bully dan mengapa orang sekitarnya memlakukan bully pada mereka.  

Beberapa partisipan menyadari mereka dibully karena bentuk fisik, warna kulit, dan perilaku 

keseharian mereka yang berbeda dari teman lainnya.  

Pola asuh antara orang tua dan anak dalam arti perhatian dan kasih sayang, memiliki 

pengaruh pada sosok anak dikehidupannya sehari-hari. Terdapat 3 partisipan yang memiliki 

orang tua yang berpisah dan 3 orang partisipan yang memiliki keluarga yang utuh, namun 

tidak ada yang merasa dekat dengan orang tua masing-masing, menurut beberapa partisipan 

penguatan dan nasihat yang diberikan orang tua tidak membuat mereka semakin lebih baik. 

Partisipan memiliki sedikit teman, bahkan semua partisipan pernah merasa tidak memiliki 

teman sama sekali. Sedikit teman yang dimiliki partisipan dan pernah membelanya tidak 

mengurangi perilaku bully yang diterima partisipan. 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini menjadi pendekatan 

keantitatif dan memperkaya teknik kredibilitas data. Pemeilihan partisipan haruslah bisa 

lebih spesifik pada penelitian selanjutnya.  
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