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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bullying atau dalam Bahasa Indonesia penindasan/risak merupakan segala 

bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang 

atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan 

tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus.  

Bullying sering terjadi di lingkungan hidup kita sehari, bahkan 

kemungkinan terjadinya bullying bisa dihampir semua hal, seperti di rumah, tempat 

kerja, masyarakat, sekolah, dan masih banyak lainnya. Hal ini masih sering terjadi 

hingga saat ini, karena kurangnya edukasi pada anak sejak dini akan pentingnya 

menghargai orang lain atau toleransi.  

Kasus bullying ini sering terjadi di tempat kerja ataupun di sekolah. 

Senioritas yang telah mendarah daging menjadi salah satu penyebab juga mengapa 

begitu banyak kasus bullying, karena para senior merasa pangkat atau derajat 

mereka lebih tinggi, sehingga mereka memperlakukan junior mereka secara 

semena-mena yang membuat junior mereka tidak nyaman di lingkungan kerja 

mereka atau di sekolah.  

Bullying dapat dibagi menjadi enam kategori:  

1. Kontak fisik langsung.  

Pukul, dorong, gigit, tangkap, tendang, Kunci, cubit, gores seseorang di 

dalam ruangan. Termasuk pemerasan dan perusakan barang milik orang 

lain.  

2. Kontak lisan langsung.  

Mengancam, menghina, mempermalukan, menjengkelkan, menyebut nama, 

menyindir, menghina, mencela, mengintimidasi, memaki, menyebarkan 

gosip.  

3. Perilaku non-verbal langsung.  

tatapan sarkastik, menjulurkan lidah, perilaku menghina, tatapan mengejek 

atau mengancam; Biasanya disertai dengan pelecehan fisik atau verbal.  

4. Perilaku Nonverbal Tidak Langsung.  

Menindas siapa pun, memanipulasi untuk memutuskan persahabatan, 

dengan sengaja mendeportasi atau mengabaikan mereka, atau mengirim 

surat tanpa nama.  

5. Pelecehan Internet  
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Tindakan merugikan orang lain melalui media elektronik (merekam video 

intimidasi, pencemaran nama baik melalui SNS)  

6. Pelecehan seksual.  

Pelecehan terkadang diklasifikasikan sebagai serangan fisik atau verbal.  

 

Dari begitu banyaknya bullying semua bentuk bullying tersebut 

memberikan dampak yang bisa menyebabkan seseorang menjadi tersiksa, 

depresi, merasa tidak nyaman, bahkan bisa menyebabkan orang membunuh 

dirinya sendiri, karena sudah tidak tahan dengan bullying tersebut.  

Dengan begitu bahayanya bullying ini, maka bullying ini perlu dihentikan, 

agar semua masyarakat maupun pelajar, bahkan anak-anak bisa hidup dengan 

penuh toleransi dan saling menghargai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

BAB II 

PEMBAHASAN  

 

• Bullying dan Keinginan Bunuh Diri pada Remaja  

Bullying merupakan peristiwa yang kerap kali terjadi di kalangan remaja. 

Akibat dari tindakan bullying ini pun sangat beragam dan mengancam psikis 

remaja yang mengakibatkan munculnya keinginan bunuh diri. Vivi kusrini, 

seorang gadis 13 tahun yang ditemukan gantung diri di kamar mandi rumahnya 

karena terus-menerus diejek sebagai anak tukang bubur oleh teman-temannya 

(KEN/Muhabar,2005). Bullying telah menghancurkan mental dan juga 

mematahkan semangat hidup para remaja dengan keputusasaan. Maka dari itu, 

bullying merupakan permasalahan yang serius.  

Bunuh diri (Bahasa inggris: suicide) berasal dari istilah Latin sui (diri sendiri) 

dan caedere (membunuh). Bunuh diri merupakan tindakan membunuh atau 

membinasakan diri sendiri secara sadar, yang diketahui sebagai multidiemensi 

perasaan tidak nyaman sehingga individu mengalaminya beranggapan bahwa 

bunuh diri sebagai jalan keluar dari masalah yang terbaik. (Shneidman, 1985 : 

203). Sulit untuk pencegahan tindak bunuh diri karena peristiwa tersebut 

biasanya tidak memiliki penyebab yang realibel. Salah satu faktor yang 

mendorong untuk melakukan tindak bunuh diri adalah Bullying. Terdapat 

berbagai wujud bullying yaitu ancaman verbal, kekerasan fisik, pengucilan, 

pemberian julukan, pelecehan, penyebaran rumor, dan pengambilan barang-

barang pribasi (Weir, 2001).  

Dampak negatif dari bullying bagi kesehatan mental yang pertama adalah 

bahwa bullying memiliki potensi gangguan tidur (Fuji dkk., 2010). Peristiwa ini 

berlaku bagi para korban, pelaku dan saksi bullying. Gangguan tidur meliputi 

mimpi buruk, insomnia, maupun gejala pernapasan saat tidur yang berkaitan 

dengan keinginan bunuh diri (Bernert, Cukrowicz, Joiner, Krakow, & Schmidt, 

2005). Liu (2004) menyampaikan penelitian yang mengindikasikan bahwa 

mimpi buruk dan tidur kurang dari tujuh jam per hari berasosiasi secara 

signifikan terhadap pemikiran bunuh diri pada remaja.  

Kesedihan yang berlarut-larut akibat bullying juga menjadi salah satu faktor 

utama dalam memunculkan keinginan atau usaha bunuh diri (Baweja skk, 

2014). Terutama bagi para korban bullying, ketika dia bersedih, sulit baginya 

untuk berbagi kesedihannya kepada orang lain karena korban bullying 

cenderung lebih menutup dirinya dan senang menyendiri. Biasanya para korban 

bullying kurang pandai dalam berteman, memiliki hubungan tidak baik dengan 
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orang-orang disekitarnya, dan memiliki tingkat kesepian yang lebih besar 

(Nansel, 2001).  

Singkatnya, insomnia atau gangguan tidur dan juga mimpi buruk, kesedihan 

yang berlarut larut, perubahan sikap seperti menjadi sering menyendiri dan 

tertutup, serta ketidakberdayaan merupakan bentuk dari penyakit mental yang 

merupakan akibat dari tindakan bullying. Terlibat dalam peristiwa bullying, 

baik menjadi korban, pelaku maupun saksi bullying akan menghasilkan akibat 

yang buruk terhadap perkembangan perilaku, terutama bagi remaja. Seorang 

remaja yang kesehatan mentalnya terganggu akibat bullying beresiko 

melakukan tindakan bunuh diri lebih tinggi dibanding remaja yang tidak 

mengalami tindak bullying. Oleh karena itu, tindakan bulying tidak bisa 

dibiarkan menyebarluas karena hal ini merupakan kejadian yang serius dan 

mempunyai dampak yang sangat berbahaya hingga mendorong untuk 

melakukan bunuh diri 

 

• Berbagai Macam Bullying  

Bullying hadir dengan berbagai macam ragam serta bentuk penindakannya. 

Bullying tidak hanya dapat berupa tindak kekasaran seseorang kepada 

temannya, tetapi bullying bisa terjadi melalui kata-kata yang dilontarkan secara 

langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh oknum dengan berbagai 

macam kalangan, institusi, gender, dan juga kelas sosial.  

Jenis bullying:  

a. Bullying Fisik  

Bullying jenis ini merupakan jenis yang paling sering kita temui. Biasanya 

pelaku bullying akan melakukan kekerasan fisik seperti mendorong, 

menendang, memukul dan lainnya yang berkaitan dengan fisik. Efek 

samping dari pembullyan ini adalah bekas kekerasan yang timbul pada 

bagian tubuh korban bullying. Bullying jenis ini paling mudah dilaporkan 

ke pihak berwajib karena ada bukti kekerasan yang membekas.  

 

b. Sexual Bullying  

Merupakan jenis bullying secara seksual, baik terhadap pasangan ataupun 

bukan pasangan. Bullying ini dapat dilakukan secara langsung seperti 

contohnya pemerkosaan, pelecehan sexual. Ataupun secara tidak langsung 

dengan kata-kata atau pesan pribadi.  

 

c. Prejudicial Bullying  
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Merupakan pembullyan terhadap ras dan golongan tertentu, biasanya pelaku 

melakukan aksi bullying ini dengan cara menirukan gaya bicara korbannya, 

menirukan kebiasaan suku korbannya atau dengan mencela rasnya.  

 

d. Financial Bullying  

Merupakan jenis bullying yang memaksa korban untuk mengeluarkan uang 

atau benda berharga miliknya, biasanya dilakukan oleh para remaja yang 

masih bersekolah dan pelaku merupakan kaka kelas yang merasa 

mempunyai kekuasaan atas adik kelasnya. Contohnya seperti memalak, 

menodong, penggelapan dana dan lainnya.  

 

e. Cyber Bullying  

Bullying jenis ini biasanya dilakukan di media sosial seperti internet yang 

dimana pelakunya bersifat anonym atau tidak diketahui identitas aslinya 

ataupun menggunakan nama palsu. Contoh kasusnya adalah pelaku 

berkomentar negatif di postingan korban atau meneror korban.  

 

f. Verbal Bullying  

Verbal bullying sering berkaitan dengan cyber bullying, bahkan lebih 

kejam. Biasanya korban yang terkena, akan lebih memilih menyendiri dan 

memendam masalahnya.  

 

 

• Faktor-Faktor Terdorongnya Pelaku Melakukan Bullying  

Bullying tidak terlepas dari peran pelaku bullying, para pelaku bullying atau 

dapat disebut dengan Bullies biasanya melukai para korbannya secara fisik dan 

emosional dengan berulang kali. Para pelaku bullying cenderung mendominasi 

orang lain atau para korbannya dan memiliki pemahaman emosi orang lain 

(Sutton, Smith, & Sweetenham,dalam Moutappa, 2004). Remaja yang 

diidentifikasi sebagai pelaku bullying sering memperlihatkan fungsi psikososial 

yang lebih buruk daripada korban bullying dan murid yang tidak terlibat dalam 

perilaku bullying (Haynie, dkk., dalam Totura, 2003). Ditemukan beberapa 

faktor yang menjadi penyebab terjadinya bullying atau pendorong pelaku 

bullying melakukan pembullyan.  

Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya bullying menurut Ariesto (2009) :  

a. Keluarga  

Biasanya pelaku bullying memiliki lingkungan keluarga yang bermasalah 

dan tidak baik. Perilaku Orang Tua yang buruk sering kali mendorong anak 

menjadi depresi dan melakukan hal buruk di sekolah atau lingkungan lain 

untuk melampiaskan emosinya. Pertikaian antar anggota keluarga juga 
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dapat mendorong rasa stress dan depresi anak, hal ini dapat membuat emosi 

anak menjadi melunjak dan melakukan kekerasan atau bullying di sekolah 

maupun lingkungan lainnya.  

 

b. Sekolah  

Sering kali pihak sekolah menutup mata atau mengabaikan tindakan 

bullying yang dilakukan muridnya dan hukuman yang diberikan oleh pihak 

sekolah yang tidak menjera bagi para pelaku bullying, karena hal itulah 

yang membuat tindakan bullying semakin berkembang pesat dan membuat 

para muridnya tidak peduli akan hal ini.  

 

c. Kelompok Sebaya  

Lingkungan pertemanan yang toxic atau tidak sehat dapat memicu bullying, 

anak biasanya meniru atau mengikuti gaya pertemanan teman-temannya 

agar dapat membuktikan bahwa ia layak untuk masuk ke kelompok 

pertemanan tersebut.  

 

d. Kondisi Lingkungan Sosial  

Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku 

bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan 

bullying adalah kemiskinan atau masalah keungan. Hal ini dapat memicu 

terjadinya pemalakan yang termasuk dalam tindakan bullying.  

 

e. Tayangan Media  

Tayangan televisi atau media cetak lainnya kini dapat dengan mudah di 

akses sehingga dengan mudah juga anak mengikuti atau menirukan hal-hal 

yang tidak pantas ditiru oleh anak. Survey yang dilakukan kompas (Saripah, 

2006) memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang 

ditontonnya, umumnya mereka meniru geraknya (64%) dan kata-katanya 

(43%).  

 

• Cara Mencegah Bullying  

Setelah mempelajari pengertian bullying secara menyeluruh, berbagai macam 

bullying, dan faktor penyebab terjadinya bullying. Berikut adalah cara 

mencegah menjadi korban bullying:  

a. Tunjukan Prestasi  

Biasanya orang-orang yang melakukan bullying adalah orang yang 

memiliki rasa iri dengki, dan insecure. Biasanya orang yang di bully 

memiliki keunggulan yang Tidak dimiliki Oleh orang lain. Jika kita berada 

di posisi korban bullying, seharusnya kita Tidak ragu dalam menunjukan 
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prestasi dan bakat. Dari kepribadian yang percaya diri, pelaku bully akan 

mundur Karena merasa bahwa korban Tidak terkalahkan.  

 

b. Jalin pertemanan yang banyak  

Biasanya pelaku korban menargetkan orang yang sering menyendiri dan 

jarang memiliki teman. Salah satu cara untuk mencegah bullying adalah 

memiliki hubungan pertemanan dengan banyak orang. Dengan memiliki 

circle pertemanan yang positive dan mendukung mu, maka pelaku bullying 

akan ragu untuk menindas.  

 

c. Tumbuhkan rasa percaya diri  

Pelaku bully lebih senang jika korbannya merasa takut, minder, dan 

semakin terpuruk. Untuk menghindari terjadinya tindakan bullying lagi, kita 

harus membangun rasa percaya diri agar rasa takut kita tidak terlihat. 

  

d. Jangan terpancing untuk melawan  

Terkadang jika seseorang membully, emosi memicu kita untuk bertindak 

seperti melawan. Sebenernya kita boleh Saja melakukan perlawanan, akan 

tetapi kita juga harus memikirkan bahwa pelaku bullying akan lebih mau 

menindas kita jika melawan. Salah satu cara untuk menanggapi bullying 

tersebut adalah tetap tenang dan sabar saat melakukan perlawanan, jangan 

terlalu berlebihan hingga melakukan perlawanan fisik.  

 

e. Laporkan pada pihak yang berwenang  

Jika tindakan bullying ini Sudah berlalu terlalu lama dan memburuk, maka 

cara terakhit adalah lapor pada pihak yang berwenang. Jika kita dibully, 

maka pelaku tersebut harus diberikan sanksi. Oleh karena itu, masalah akan 

terselesaikan oleh pihak berwenang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

BAB III 

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan  

Bullying atau dalam Bahasa Indonesia penindasan/risak merupakan segala 

bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu 

orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang 

lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus menerus. 

Kasus bullying yang kerap terjadi memiliki lebih banyak efek negative 

terhadap korban bullying. Korban dapat memiliki rasa ingin bunuh diri, 

insomnia, kecemasan yang berlebih, dan juga dapat menjadikan seseorang 

takut akan dunia sosial. Bullying tidak hanya dilakukan secara kontak fisik, 

namun bullying dapat juga dilakukan secara tersembunyi (Anonnim) yang 

tidak diketahui identitasnya, meneror secara terus menerus, dan juga 

bullying dengan kata-kata yang menyakiti hati orang lain yang dilakukan 

secara sengaja. 

 

B. Saran 

Melihat dampak negative yang dihasilkan dari bullying, alangkah baiknya 

jika bullying harus dihapuskan. Penulis sangat mengharapkan bahwa 

nantinya masyarakat baik siswa pelajar maupun non-pelajar dapat lebih 

peka dan empati terhadap adanya perilaku bullying yang hadir di 

lingkungan sekitar. Dan diharapkan agar para remaja bisa lebih baik 

mengatur emosinya, dengan tidak melakukan Tindakan bullying sekecil 

apapun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Darmayanti, K. K., Kurniawati, F., & Situmorang, D. D. (2019). BULLYING DI SEKOLAH : 

PENGERTIAN, DAMPAK, PEMBAGIAN DAN CARA MENANGGULANGINYA. Ilmu 

Pnedidikan. 

Hertinjung, W. S. (2012). BENTUK-BENTUK PERILAKU BULLYING DI SEKOLAH DASAR. 450-

458. 

Nurdiana, S., Pertiwi, F. D., & Dwimawati, E. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG 

BERHUBUNGAN DENGAN PENGALAMAN BULLYING DI SMK NEGERI 2 BOGOR 

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018. Mahasiswa Kesehatan Masyarakat. 

Prasetyo, A. B. (2011). BULLYING DI SEKOLAH DAN DAMPAKNYA BAGI MASA DEPAN 

ANAK. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


