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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan dukungan dari 

lingkungan untuk mencapai tujuan hidupnya. Oleh karena itu, manusia selalu 

membutuhkan bantuan dari sesama manusia ataupun makhluk Tuhan lainnya untuk 

mengatasi permasalahan dalam mencapai tujuan hidup tersebut. Namun secara 

peribadi dalam diri manusia terdapat suatu insting atau naluri untuk mengadakan 

penyembahan terhadap suatu kekuatan di luar diri manusia yang disebut dengan 

insting religius. Pemenuhan naluri religius akan menimbulkan ketenangan, 

ketentraman, dan keharmonisan dalam diri individu.  Agama di anggap sangat 

penting dalam memegang peranan terhadap perubahan perilaku seseorang sebab 

agama merupakan kebenaran dan kebaikan. Manusia yang berpegang teguh pada 

agama akan terimbas oleh kebenaran dan kebaikan agama itu sendiri. Melihat 

fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini banyak kalangan yang mulai melihat 

sistem pendidikan pesantren sebagai salah satu solusi untuk terwujudnya produk 

pendidikan yang tidak saja cerdik, pandai, lihai, tetapi juga berhati mulia dan 

berakhlakul karimah. Hal tersebut dapat dimengerti karena pesantren memiliki 

karakteristik yang memungkinkan tercapainya tujuan yang dimaksud. 

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan tertua yang melekat dalam 

perjalanan kehidupan Indonesia sejak ratusan tahun yang silam, ia adalah lembaga 

pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga unik dan punya karakteristik 

tersendiri yang khas, sehingga saat ini menunjukkan kapabilitasnya yang cemerlang 

melewati berbagai episode zaman dengan pluralitas polemik yang dihadapinya. 

Bahkan dalam perjalanan sejarahnya, pesantren telah banyak memberikan andil dan 

kontribusi yang sangat besar dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

memberikan pencerahan terhadap masyarakat serta dapat menghasilkan komunitas 

intelektual yang setaraf dengan sekolah gubernemen. 
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Melalui pondok pesantren para santri di asuh untuk menjadi dirinya sendiri 

yaitu yang memiliki potensi yang luar biasa, peribadi yang pendiriannya matang, 

dengan kemampuan sosial yang menyejukkan, kesusilaan yang tinggi serta keimanan 

dan ketakwaan yang dalam, sehingga dalam pondok pesantren para santri juga di 

latih untuk mengembanglan keterampilan kemandiriannya agar mereka siap hidup 

mandiri dan berkompeten dalam masyarakat. 

Tujuan pendidikan di pondok pesantren adalah mencetak dan membentuk 

insan yang sholeh, berilmu dan beramal, bertaqwa dan berakhlak luhur, berdisiplin 

dan mempunyai rasa tanggung jawab, berpendidikan dan berkepribadian, dengan 

dibekali keseimbangan IPTEK dan IMTAQ yang beriringan. 

Nilai-nilai keagamaan yang di ajarkan di pesantren bertujuan membentuk 

kepribadian santri yang sesuai dengan standar moral yang berlaku di masyarakat. 

Ternyata hal itu tidak mempengaruhi dan menekan perilaku bullying di kalangan 

santri. Ini disebabkan adanya kegagalan dalam pembentukan kode moral benar atau 

salah, dan kegagalan dalam merubah konsep moral khusus ke umum. Moralitas 

pasca-konvensional seharusnya dicapai selama masa remaja. Tapi dengan masih 

adanya remaja pada tingkat pra-konvensional atau konvensional, maka tidaklah 

heran apabila diantara remaja masih banyak yang melakukan perilaku bullying. 

Perilaku bullying, bullying adalah tindakan negatif, yang bersifat agresif atau 

manipulatif dalam rangkaian tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih 

terhadap orang lain selama periode waktu tertentu yang didasarkan pada 

ketidakseimbangan kekuatan. Jenis penindasan (bullying): verbal, fisik, dan 

relasional/psikologis yang melibatkan pelaku bullying, korban bullying, dan 

penonton/saksi atau tindakan intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat 

terhadap yang lebih lemah. Di Indonesia perilaku ini lebih dikenal dengan istilah 

digertak, digenjet, dan lain-lain. Bullying bisa juga merupakan suatu organisasi yang 

terwujud di dalam tindakan. Anak-anak yang menindas memiliki semacam hawa 

superioritas yang kerap merupakan sebuah topeng untuk menutupi luka yang dalam 

dan ketidakmampuan. Mereka berdalih bahwa superioritas yang di anggap miliknya 

membolehkan mereka melukai seseorang yang mereka anggap hina, padahal 

sesungguhnya ini merupakan dalih untuk merendahkan seseorang hingga mereka 

dapat merasa lebih unggul (Coloroso, 2003). 
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Ninggalin (2011)  melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Konsep Diri 

terhadap Perilaku Asertif Korban Bullying, dalam penelitian tersebut diketahui 

bahwa korban merasa hidupnya tertekan, takut bertemu pelaku bullying, perasaan 

harga diri yang rendah, kurangnya kemampuan untuk bersosialisasi, siswa stres, 

mogok sekolah, kehilangan kepercayaan diri, bahkan depresi dan berkeinginan untuk 

bunuh diri dengan menyilet-nyilet tangannya sendiri. Secara tidak langsung, jika 

kondisi psikis korban bullying dapat dikembalikan seperti sebelum mengalami 

bullying, diharapkan kekerasan ini akan terhenti karena korban berani menghadapi 

pelaku dan situasi bullying. Siswa yang berpotensi menjadi korban bullying adalah 

siswa-siswa yang cenderung tidak asertif. Siswa yang telah menjadi korban bullying 

biasanya menunjukkan perilaku mengelak dan tidak mau menjawab ketika ditanya, 

sulit berkomunikasi, dan tidak terdorong untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. 

Korban yang merasa kesal, marah, dan tidak menunjukkan perilaku asertif akan 

semakin tertekan atas keadaan tersebut sehingga tidak dapat menjalin hubungan 

interpersonal dengan baik.  

Salah satu fakta bullying juga terjadi pada Pesantren Serambi Mekkah yang 

terletak di padang panjang, Sumatera barat. Penindasan terjadi pada tiap santri baru 

yang akan memasuki pondok pesantren., penindasan terjadi tanpa batas baik dari segi 

fisik maupun segi mental. Dari segi fisik pihak yang tertindas tak jarang dihadiahi 

bogem mentah ataupun tendangan maut dari si jagoan. Bahkan, penindasan ini 

berlanjut sampai ke tempat tidur. Teman yang sedang istirahat malam tak luput dari 

penganiayaan. Mereka diganggu ketika sedang tertidur lelap. Konteksnya pelaku 

ingin bercanda dan mengangap hal yang mereka lakukan itu adalah sebuah lelucon, 

sungguh sebuah keadaan yang tak menyenangkan. Dari segi mental, penindasan 

berlanjut. Entah itu pemberian gelar yang jelek-jelek ataupun panggilan yang tak 

menyenangkan di telinga. Santri yang lebih garang setiap saat menebar teror dengan 

ancaman. Peralatan mandi, pakaian,barang pribadi, sampai suplai ransum mereka 

dengan mudahnya dikuasai dan digunakan santri lain yang berkuasa. Entah itu 

jalannya mengambil paksa, mencuri dengan mencongkel lemari, atau meminta baik-

baik dengan nada ancaman (Rahman, 2009). 

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari perilaku bullying tersebut yang 

harus diketahui menurut Riauksina (dalam ninggalin) adalah beberapa dampak fisik 
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yang biasanya ditimbulkan bullying adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, flu, batuk, 

bibir pecah-pecah dan sakit dada. Bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim bisa 

mengakibatkan kematian. Dampak lain yang kurang terlihat, namun berefek jangka 

panjang adalah korban merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, 

tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya 

menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat berujung pada 

munculnya perasaan tidak berharga. 

Menurut hasil survei Riauksina (dalam ninggalin) Pada saat korban 

mengalami perilaku bullying baik verbal maupun non verbal, korban hanya diam saja 

tanpa membalas sedikitpun karena takut diperlakukan lebih kejam atau sadis dari 

sebelumnya. Menurut orangtua dan teman terdekatnya semenjak sering diperlakukan 

bullying terhadap dirinya, korban menjadi seorang yang pendiam dan sering 

menyendiri di sekolah maupun dirumah dan terkadang emosional, korbanpun 

menjadi labil (sering marah-marah). Korban juga pernah mengatakan kepada 

orangtuanya untuk pindah dari sekolahnya dikarenakan tertekan dan prestasi 

akademisnya menurun.  

Sejiwa (dalam Widiharto Dkk) mengatakan ada beberapa dampak negatif 

bullying seperti gangguan psikologis (cemas dan kesepian), konsep diri korban 

bullying menjadi lebih negatif karena korban merasa tidak diterima oleh teman-

temannya, menjadi penganiaya ketika dewasa, agresif dan kadang-kadang melakukan 

tindakan kriminal, korban bullying merasa stress, depresi, benci terhadap pelaku, 

dendam, ingin keluar sekolah, merana, malu, tertekan, terancam, bahkan ada yang 

menyilet-nyilet lengannya, menggunakan obat-obatan atau alkohol, membenci 

lingkungan sosialnya, korban merasa rendah diri dan tidak berharga, cacat fisik 

permanen, gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian, 

dan keinginan untuk bunuh diri. 

Pada umumnya siswa yang mengalami tindakan bullying adalah siswa yang 

memiliki tingkat asertivitas yang rendah (Soendjojo, 2009). individu yang memiliki 

sikap asertif yang rendah memiliki banyak ketakutan yang irasional yang meliputi 

sikap menampilkan perilaku cemas dan tidak mempunyai kemampuan untuk 

mempertahankan hak-hak peribadinya. Begitupun korban bullying mereka kurang 

mampu menunjukkan perasaan untuk melawan bullying yang siswa terima karena 
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siswa korban bullying takut pelaku bullying makin mengintensikan tindakan bullying. 

Oleh karena itu sekap asertif yang rendah lebih rentan mendapatkan bullying dari 

para pelaku di banding dengan siswa yang memiliki asertivitas yang tinggi.  

 Kemudian Soendjojo (2009), mengatakan karakteristik utama korban 

bullying adalah siswa yang belum mampu bersikap asertif. Siswa yang belum 

mampu bersikap asertif beresiko lebih besar untuk menjadi korban bullying. 

Ketidakmampuan untuk menolak saat diperlakukan negatif, ketidakmampuan untuk 

membalas serta tidak memiliki mekanisme pertahanan diri membuat korban hanya 

bisa pasrah diperlakukan apapun oleh pelaku bullying, bahkan korban bullying 

merasa bingung untuk mencari tempat mengadu. Akan tetapi pada setiap tempat 

penelitian hasilnya bisa jadi berbeda, dikarenakan perbedaan lokasi dan subjek 

penelitian.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap sisiwa-

siswi yang ada di MA NU Lekok Pasuruan, menyatakan bahwa sebagian siswa yang 

menjadi korban bullying adalah siswa dengan tabiat pendiam dan tidak mempunyai 

kemampuan melawan pada pelaku bullying. 

Melihat adanya fenomena-fenomena di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

secara lebih dalam mengenai “hubungan antara perilaku asertif dengan kecendrungan 

menjadi korban bullying”.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi rumusan masalah 

apakah ada hubungan antara perilaku asertif dengan kecendrungan menjadi 

korban bullying? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perilaku 

asertif dengan kecendrungan menjadi korban bullying. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini nanti dapat diharapkan bermanfaat : 
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1. Manfaat teoritis 

Agar menjadi tambahan referensi di bidang psikologi pendidikan terutama 

yang berkaitan dengan perilaku bullying dan asertif. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, penelitian diharapkan dapat membantu siswa dalam 

memahami pentingnya bersikap asertif, sehingga mereka dapat 

termotivasi untuk menjadi diri yang lebih baik dan kompeten serta 

untuk menghadapi dan membekali dalam menolak segala tindakan 

bullying yang merugikan bagi diri sendiri dan orang lain. 

b. Bagi orang tua, penelitian diharapkan dapat membantu para orang tua 

agar mewaspadai secara peka dan cepat tanggap terhadap tanda-tanda 

perilaku yang ditimbulkan anak karena adanya bullying yang dilakukan 

oleh orang lain. 

 

 

 

  


