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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan yang terjadi dalam proses perubahan pada diri individu baik 

menyangkut fisik (jasmaniah) atau psikis (rohaniah) harus berlangsung secara 

sistematis, progresif, dan berkesinambungan (Yusup, LN, 2015, hlm.15). Adapun 

pada kenyataannya proses perkembangan setiap individu tidaklah mudah untuk 

dilakukan, seperti halnya yang terjadi pada masa remaja. Masa usia remaja 

menurut Gullota et.all antara 11-20 tahun (Jahja, 2013, hlm.220). Proses 

perkembangan mereka diwarnai dengan pergolakan atau disebut sebagai storm 

and strees view (badai dan stress). Menurut konsep tersebut, remaja mengalami 

fase perasaan, pikiran, tingkah laku yang berubah-ubah (Santrock, 2007, hlm.6). 

Pergolakan tersebut terjadi pada tahap pencarian identitas diri dan merupakan 

bagian terpenting dalam perkembangan kepribadian remaja (Jahja, 2013, 

hlm.234). Dalam teori psikososial Erikson tahap tersebut diwarnai dengan konflik 

identitas vs kebingungan identitas yang terjadi pada tahap perkembangan ke lima 

pada usia 12-18 tahun (Jess, F. & Gregory, F., 2010, hlm. 304). Kemampuan 

remaja dalam menghayati tentang siapakah mereka, dan apa yang membedakan 

dirinya dengan orang lain merupakan pemahaman yang berkaitan dengan 

pencariaan identitas (identity) (Santrock, 2007, hlm. 177). Apabila remaja gagal 

dalam mengembangkan identitasnya maka, akan berdampak negatif dan membuat 

dirinya mengembangkan perilaku yang menyimpang, melakukan kriminalitas atau 

menutup diri dari masyaraka (Yusuf LN, 2013, hlm.71).  

Pencariaan identitas merupakan bagian dari proses penilaiaan terhadap diri 

sendiri yang disebut harga diri atau self esteem (Baron & Byrne, 2003, hlm. 173).   

Menurut Suntrock (2007) harga diri atau self esteem sering disebut sebagai 

martabat diri (self wroth) atau gambaran diri (self image). Harga diri selalu 

mencerminkan persepsi antara diri dengan kenyataan yang sesuai ataupun yang 

tidak sesuai dengan harapan. Dan kedaan harga diri akan berdampak kepada sikap 

atau perilaku individu. Pada masa remaja self esteem cenderung mengalami 

penurunan, bahkan hingga ke tahap self esteem yang rendah dan memiliki persepsi 
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yang negatif terhadap penilaian orang lain akan dirinya. Selain itu, self esteem  

pada usia remaja menurut Robins, et all. (2002) merupakan masalah yang sangat 

penting, karena keadaan self esteem  remaja yang rendah akan menjadi prediktor 

munculnya permasalahan pada masa dewasa. Menurut Simpson, et all. (2009) self 

esteem yang rendah pada setiap individu menunjukan masalah yang rentan pada 

fisik dan mentalnya dimasa dewasa, dan remaja tersebut lebih rentan untuk 

mengalami gangguaan kesehatan mental lebih besar dan penyalahgunaan obat-

obatan tinggi (Larasati, 2012, hlm.13). 

Peristiwa bullying yang terjadi dikalangan remaja banyak terjadi di 

lingkungan sekolah. Data penelitian Yayasan Semai Jiwa Amini pada tahun 2008 

mengenai peristiwa bullying di tiga kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, 

Surabaya, dan Jakarta, terdapat 67,9 % di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan 66,1% di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dampak yang terjadi 

pada siswa korban bullying diantaranya gangguan kesejahteraan psikologis yang 

rendah (low psychological well-being) yaitu korban akan merasa tidak nyaman, 

takut, rendah diri, serta tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk dimana 

korban merasa takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari 

pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan untuk 

berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri (Wahyu dan 

Setiyawati, 2013, hlm. 235). Hal ini senada dengan hasil penelitian terhadap 

pelajar SMP di Surabaya yaitu siswa yang menjadi korban bullying banyak 

memiliki law self esteem (Budiono  et all., 2012, hlm. 5). 

Berdasarkan perkembangan  self esteem yang telah diuraikan, peristiwa  

bullying di sekolah telah mempengaruhi perkembangan  self esteem menjadi 

kurang efektif. Oleh sebab itu, agar self esteem meningkat dalam penelitiaan ini 

digunakan metode role playing dengan tehnik psikodrama sebagai 

penanggulangannya. Psikodrama adalah pelatihan menggunakan tehnik bermain 

peran yang bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan psikologis. Psikodrama 

biasanya digunakan untuk terapi, yaitu agar siswa memperoleh pemahaman yang 

lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri,  dan dapat menyatakan reaksi 

terhadap tekanan-tekanan yang dialaminya (Dirjen Pendidikan, 2008, hlm 25). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2013) menyimpulkan 

bahwa tehnik role play efektif mengembangkan self esteem siswa kelas X SMKN 

15 Jakarta. Senada dengan pendapat Setyawati (2013) dan Flora (2013) bahwa 

usaha untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya  bullying  harus dilakukan 

intervensi atau perlakuan yang efektif untuk meningkatkan  self esteem korban 

dengan baik.  

Berdasarkan  latar belakang tersebut dalam penelitian ini dibahas mengenai  

efektivitas metode role playing untuk meningkatkan self esteem pada siswa 

korban  bullying di sekolah kelas VIII di SMP N 1 Purwadadi   

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian  

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melaksanakan observasi di 

lingkungan SMPN 1 Purwadadi, terdapat beberapa permasalahan diantaranya 

adanya peristiwa bullying, bermain secara geng atau kelompok, dan self esteem 

siswa kelas VIII SMP N 1 Purwadadi diindikasi cenderung bermasalah.  

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah 

penelitian difokuskan kepada: 

1. Bagaimana gambaran kondisi korban bullying di sekolah siswa kelas VIII 

SMPN 1 Purwadadi? 

2. Bagaimana gambaran kondisi self esteem  korban  bullying  di sekolah siswa 

kelas VIII SMPN 1 Purwadadi?  

3. Apakah terdapat efektivitas pengaruh metode role playing terhadap 

peningkatan self esteem siswa  korban bullying di sekolah kelas VIII SMPN 1 

Purwadadi. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan gambaran  korban  bullying di sekolah dan  self 

esteem  korban  bullying  di sekolah kelas VIII SMPN 1 Purwadadi 
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2. Untuk mengetahui efektivitas pengaruh metode role playing terhadap self 

esteem korban bullying  di sekolah kelas VIII SMPN 1 Purwadadi  

3. Untuk mendeskripsikan metode role playing yang tepat digunakan untuk 

meningkatkan  self esteem siswa korban bullying di sekolah kelas VIII SMPN 

1 Purwadadi 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:  

1. Manfaat teoritis yaitu: 

a. Memberikan kontribusi kepada literatur psikologi pendidikan mengenai 

gambaran self eteem terhadap siswa yang terlibat perilaku  bullying di 

sekolah.  

b. Memperkaya intervensi terhadap literatur psikologi mengenai metode role 

playing yang tepat untuk meningkatkan self esteem siswa korban bullying 

di sekolah. 

2. Manfaat praktis yaitu: 

a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih dan jelas terhadap 

partisipan penelitian (klien) mengenai gambaran psikologisnya terutama 

berkaitan dengan self esteem. 

b. Membantu partisipan penilitian untuk meningkatkan self esteemnya 

dengan program intervensi yang disusun peneliti 

c. Memberikan sumbangan pengetahuan kepada peneliti lain yang memiliki 

minat untuk membuat penelitiaan lanjut mengenai self esteem dan  metode 

role playing 

 

D. Struktur Penulisan Tesis 

1. BAB I Pendahuluan 

a. Latar belakang penelitian 

b. Identifikasi masalah penelitian 

c. Rumusan masalah  

d. Tujuan penelitian 
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e. Manfaat penelitian 

f. Struktur penulisan tesis 

2. BAB II Kajian Pustaka  Self Esteem Korban  Bullying  di Sekolah dan 

Metode  Role Playing (Bermain Peran) 

a. Perilaku Bullying di Sekolah  

1) Definisi bullying di sekolah  

2) Bentuk-bentuk bullying 

3) Proses terjadinya  bullying di sekolah 

4) Karakteristik korban  bullying  

5) Dampak bullying terhadap korban disekolah 

b. Self esteem 

1) Definisi self esteem  

2) Aspek- aspek self esteem 

3) Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan self esteem remaja 

4) Karakteristik individu yang memiliki self esteem tinggi dan rendah  

c. Metode Role Playing (bermain peran) 

1) Latar belakang penggunaan metode role playing 

2) Definisi role playing tehnik psikodrama 

3) Tujuan dan komponen role playing tehnik psikodrama 

4) Penerapan metode role playing tehnik psikodrama 

d. Penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep self esteem, bullying di 

sekolah, dan metode role playing tehnik psikodrama 

e. Kerangka Pemikiran  

3. Metode Penelitian 

a. Desain penelitian 

b. Lokasi, Populasi, dan sampel 

c. Prosedur penelitiaan  

d. Definisi oprasional 

e. Instrumen penelitian 

f. Hipotesis penelitian 

g. Metode analisis data 
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4. BAB IV Temuan Dan Pembahasan 

a. Temuan penelitian  

b. Pembahasan 

5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi 

a. Simpulan  

b. Implikasi 

c. Rekomendasi 

  

 


