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Beberapa tahun belakangan istilah bullying sangat lekat di telinga 

kita. Rentetan peristiwa bullying meradang marak di berbagai 

wilayah. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI), kasus kekerasan fisik, psikologis, dan seksual terhadap anak-anak 

sekitar 2.339 kasus, 300 diantaranya adalah kasus bullying. Ada 171 korban sepanjang 

Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Data KPAI ini menyebutkan bahwa kekerasan 

siswa 39% terjadi di tingkat Sekolah Dasar, 22% di tingkat SLTP, dan 39% lainnya terjadi di 

tingkat SLTA. Salah satu penelitian tentang fenomena bullying, dilakukan oleh Amy Huneck 

(Semai Jiwa Amini, 2006) mengungkapkan bahwa 10- 60% siswa Indonesia melaporkan 

mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, pemukulan, tendangan,ataupun dorongan, 

sedikitnya sekali dalam seminggu (Amalia, 2010). 

Tindakan bullying dapat membuat remaja merasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi 

konsentrasi belajar di sekolah. Bila bullying berlanjut dalam jangka waktu yang lama, dapat 

mempengaruhi self-esteem siswa berakibat  meningkatnya isolasi sosial, stres, dan depresi. 

Berawal dari merasa dirinya tidak berguna, selalu berpikiran negatif, dan akan merasa dirinya 

dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Sehingga mereka akan menarik diri dari 

pergaulan dan selalu menghindar dengan cara tidak masuk sekolah, pindah sekolah, dan 

memilih berhenti sekolah atau bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim, bullying dapat 

mengakibatkan remaja berbuat nekat untuk membunuh atau melakukan bunuh diri (commited 

suicide). Jika tidak ada intervensi dari konselor maupun guru dan orangtua, anak korban 

bullying akan mengalami depresi dan trauma berkepanjangan yang akan menyebabkan 

mereka tidak dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggungjawab terhadap dirinya dan 

percaya bahwa dirinya mampu sehingga akan berpengaruh pada belajar, sosial, dan karir 

mereka. Mencermati resiko kasus korban bully yang demikian bahaya sangat diperlukan 

proses pendampingan untuk mengentaskan korban bullying ini memperoleh kekuatan, 

penguasaan dan kepercaaan diri disamping penyelesaian kasus bullying itu sendiri. Melihat 

fenomena tersebut tugas konselor adalah untuk meningkatkan self esteem dan self confidence 

yang rendah pada korban bullying. Jika para korban mempunyai harga diri dan rasa percaya 



diri yang tinggi akan menghargai dirinya sendiri sehingga tidak lagi menyalahkan dirinya 

dalam kegagalan. Selain itu juga diharapkan dengan banyaknya siswa yang memiliki harga 

diri dan percaya diri yang kuat akan mengurangi tingkat bullying yang tinggi di sekolah.  

Untuk meningkatkan harga diri dan rasa percaya diri pada siswa korban bullying ini 

harus dilakukan pendampingan yang intensif. Layanan konseling sangat diperlukan dalam 

proses pendampingan tersebut. Salah satu teknik yang bisa digunakan  dengan menerapkan 

konselor sebaya sebagai teknik konseling. Mengapa konselor sebaya?  mendasarkan pada 

karakteristik remaja yang cenderung memiliki ikatan dan komitmen yang lebih kuat terhadap 

teman sebaya.  Remaja yang merasa bisa diterima oleh teman sebayanya maka akan bersikap 

terbuka dan menumpahkan segala isi hatinya ke teman sebayanya tersebut. Remaja ini akan 

merasa memiliki teman dan menjadi motivasi kuat baginya.  

Hasil penelitian Salmiati, Hasbahuddin, dan Bakhtiar (2018) menunjukkan bahwa 

pelatihan konselor sebaya menjadi salah satu strategi dalam memecahkan permasalahan siswa 

di sekolah. Selain itu, dengan adanya konselor sebaya, dapat mengantisipasi munculnya 

kenakalan remaja. Konseling sebaya dapat menjadi nilai tambah dalam bidang pengetahuan 

dan keterampilan untuk siswa sehingga dapat membantu mengoptimalkan kinerja guru BK. 

Karena itulah dalam upaya mendampingi korban bullying guru bimbingan konseling yang 

mengelola layanan bimbingan konseling di MTs Ngeri 2 Purworejo mengajak para siswa 

yang telah diberi pelatihan konselor sebaya untuk memberikan konseling bagi teman-teman 

yang mengalami perlakuan bullying. Dengan teknik konselor sebaya ini proses konseling 

berjalan lebih efektif karena frekuensi kebersamaan mereka lebih tinggi  dan intensitas 

hubungan sosial meereka lebih kuat. Motivasi selalu diberikan baik secara langsung ataupun 

melalui sosial media yang mereka miliki. Konselor sebaya mengintensifkan pertemuan 

dengan temannya sebagai konseli tetap dengan mengikuti langkah  Sa(Salam)-T(Tanyakan)-

U(Uraikan)-Tu(Bantu)-J(Jelaskan)-U(Ulangi) (SATUTUJU) . Dalam praktik pelaksanaannya  

dipantau dan dipandu oleh konselor sekolah serta dalam jangka waktu tertentu dilakukan 

evaluasi bersama. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan proses konseling 

sebaya dan juga mengetahui perubahan kenaikan self esteem dan self convidence konseli.(**) 

  


