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A B S T R A K 

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh peer counseling untuk meningkatkan kesadaran 

terhadap perilaku Bullying pada siswa SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. Subjek penelitian ini yaitu 

9 siswa kelas X (sepuluh) SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang yang sudah melalui tahap seleksi 

dengan teknik purposive sampling. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan hanya satu 
kelompok eksperimen dikenakan pre-test kemudian diberikan intervensi peer counseling dan 

selanjutnya diberikan post test. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala perilaku 

Bullying yang terdiri dari 44 aitem yang valid. Indeks daya beda aitem bergerak dari angka 0,303 

sampai 0,639 dan reliabilitas alpha Cronbach 0,741. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan teknik 
analisis data Uji t berpasangan didapatkan hasil nilai t= 4,413, p= 0,002 (p<0,005), yang berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan pada subjek sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa peer counselingdapat meningkatkan 

kesadaran akan perilaku Bullying pada siswa. 

 
Kata kunci: perilaku bullying, peer counseling, Siswa SMA 

 

A B S T R A C T 

This study teaches the understanding of peer counseling to increase awareness of bullying behavior in Sultan 

Agung 1 Semarang Islamic High School students. The subjects of this study were 9 grade X (SMA) students 
of Sultan Agung 1 Semarang Islamic High School who had been selected by purposive sampling technique. 

The study used an experimental method with only one experimental group being pre-tested and then given 

peer counseling and then given a post test. Data collection in this study uses a bullying scale consisting of 

44 valid items. The different power index items move from 0.303 to 0.639 and Cronbach's alpha reliability 
is 0.741. Hypothesis test results using data analysis techniques. Paired t test results obtained value of t = 

4.413, p = 0.002 (p <0.005), which means that it contains significant differences in the subjects before 

and analyzed. Based on the results of the study it can be concluded that peer counseling can increase 

awareness will affect Bullying in students. 

 
Keywords: perilaku bullying, peer counseling, siswa SMA 

 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. 

Diketahui bahwa kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi. Gangguan 

kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya diperoleh dari garis keturunan. Tuntutan 

hidup yang berdampak pada stress berlebih akan berdampak pada gangguan kesehatan mental yang 

lebih buruk. Di Indonesia, berdasarkan Data Riskesdas tahun 2007, diketahui bahwa prevalensi 
gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi sebesar 11,6% dari populasi 

orang dewasa. Berarti dengan jumlah populasi orang dewasa Indonesia lebih kurang 150.000.000 ada 

1.740.000 orang saat ini mengalami gangguan mental emosional (Depkes, 2007). Minimnya 
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pengetahuan remaja tentang permasalahan kesehatan mental dan stigma negatif yang masih melekat 

pada layanan psikologi membuat permasalahan kesehatan mental menjadi sulit dideteksi dan 

mendapatkan penanganan yang memadai. Selain itu, jumlah tenaga psikolog yang terbatas di Indonesia 

juga membuat layana psikologi cenderung sulit diakses di banyak tempat. Oleh karena itu, dibutuhkan 
sistem intervensi berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan akan layanan psikologi siswa. Solusi 

yang ditawarkan di sini adalah pembentukan konselor teman sebaya yang bertugas untuk mendeteksi 

gangguan kesehatan mental, memberikan konseling awal, dan merujuk pada psikolog dengan tujuan 

akhirnya adalah meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental pada siswa. 
 

Bullying adalah perilaku negatif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat 

merugikan orang lain. Bullying merupakan sebuah kasus yang sudah banyak terjadi dikalangan anak-

anak, remaja, dan ditemukan pula dewasa ini. Kasus bullying yang terjadi di SMA 70 Jakarta yang 

menjadikan 13 siswanya menjadi tersangka pelaku bullying (https://www.merdeka.com/tag/bullying-
sman-70-jakarta). Kasus Bullying yang cukup menjadi sorotan pula yaitu pada SMAN 1 Semarang yang 

membongkar praktik Bullying dan kekerasan yang dialami siswanya. Langkah tegas pun diambil untuk 

menyikapi hal itu karena ada 1 siswa yang meninggal diduga korban bullying  (https://news.detik.com/berita-

jawa-tengah/d-3894976/sman-1-semarang-blak-blakan-kasus-bullying-berujung-2-siswa-dipecat).  

 
Bimbingan konseling teman sebaya (peer counseling) merupakan suatu cara bagi siswa belajar 

bagaimana memperhatikan dan membantu siswa lain, serta menerapkannya alam kehidupan sehari-

hari. Calon konselor sebaya dilatih mengenai dasar untuk mendengarkan dan keterampilan 

memecahkan masalah serta pengambilan keputusan. Dasar pemikiran konseling teman sebaya 
didasarkan pada asumsi bahwa individu yang memiliki karakteristik dan usia yang cenderung sama 

dapat mempengaruhi perilaku orang lain secara signifikan. Melalui konseling teman sebaya, teman 

sebaya berinteraksi dan memberikan perhatian dan kepedulian satu sama lain saat dihadapkan dengan 

masalah yang mengganggu melalui pemahaman diri. 

 
Berdasarkan pemaparan di atas, masalah ini perlu segera disikapi. Siswa SMA yang masih berada pada 

tahap remaja sering kali memiliki permasalah pribadi yang memerlukan konseling teman sebaya agar 

tidak menimbulkan gangguan kesehatan mental yang serius sehingga membuat kesejahteraan 

psikologis mereka terganggu. Kesehatan mental merupakan bagian penting demi terwujudnya 
kualitas individu yang baik. Dalam hal ini diperlukan pembentukan dan pelatihan tim konseling teman 

sebaya yang memberikan media atau sarana bagi siswa untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

pentingnya kesehatan mental terutama pencegahan perilaku Bullying di lingkungan sekolah. Program 

ini ditujukan untuk siswa/i SMA Sultan Agung 1 Semarang. 

 
 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Pengertian Bullying 

Bullying berasal Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk 
kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang 

mengganggu orang lemah. Sedangkan secara terminologi menurut Definisi bullying menurut Ken 

Rigby adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan 

seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih 

kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang (Zakiyah, 
Humaedi, & Santoso, 2017). 

 

Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis 

ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau 

sekelompok orang. Pelaku Bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok 
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orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan 

apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak 

berdaya dan selalu merasa terancan oleh bully menurut Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa 

Kasus Bullying(Zakiyah, Fedryansyah, & Gutama, 2019). 
 

Salah satu masalah yang dapat ditangani dengan penerapan konselor sebaya adalah perilaku Bullying. 

Perilaku Bullying merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja atau juvenile delikuensi karena 

perilaku tersebut melanggar norma masyarakat.(Kartono, n.d.) Perilaku Bullying sendiri termasuk ke 
dalam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja terhadap sesamanya yang menurut sudut 

pandang sosiologi dapat disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, 

peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. 

 

Hasil studi oleh ahli intervensi Bullying, Dr. Amy Huneck mengungkapkan bahwa 10- 60% siswa di 
Indonesia melaporkan mendapat ejekan, cemohan, pengucilan, pemukulan, tendangan, ataupun 

dorongan, sedikitnya sekali dalam seminggu. Hal ini dibuktikan juga dengan data dari Komisi 

Nasional Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2011, sebanyak 339 kasus kekerasan terjadi di 

lingkungan sekolah dan 82 diantaranya meninggal dunia (Komnas Perlindungan Anak, n.d.). Perilaku 

Bullying tersebut tidak luput dari faktor penyebabnya, seperti faktor internal dalam dirinya yaitu; 
harga diri dan kepribadian. Menurut Tumon (2014) juga menambahkan ada 3 faktor eksternal yang 

dapat mempengaruhi terjadinya Bullying, yaitu keluarga, sekolah dan teman sebaya. 

 

Jenis-jenis Bullying ada beberapa jenis atau wujud Bullying, tapi secara umum dapat dikelompokkan 
menjadi tiga kategori: Bullying fisik, verbal dan psikologis (Tim Yayasan SEJIWA, 2008) yaitu : 

a. Bullying Fisik adalah jenis Bullying yang kasat mata, siapapun bisa melihatnya karena terjadi 

sentuhan atau kontak fisik antara pelaku dan koibannya. Contoh: menampar, menendang, 

meludahi, melempar dengan barang, mengancam dengan menggunakan senjata.  

b. Bullying verbal adalah jenis Bullying yang juga bisa terdeteksi karena melalui kata-kata dan bisa 
tertangkap indera pendengaran kita. Contoh: memaki, menghina, menuduh, menebar gosip, 

memfitnah, mengejek. 

c. Bullying psikologis adalah jenis Bullying yang berbahaya karena tidak tertangkap mata atau 

telinga kita jika tidak cukup peka untuk mendeteksinya. Jenis ini terjadi diamdiam dan di luar 
pemantauan guru. 

 

Dampak yang diakibatkan oleh perilaku bullying bias dibilang sangat luas cakupannya. Remaja yang 

menjadikorban bullying memiliki resiko yang lebih dalam hal mengalami berbagaimasalah kesehatan 

fisik maupun kesehatan mental. Masalah yang lebih mungkindiderita sebagai korban bullying,yaitu bias 
menyebakan timbulnya berbagai masalah mentalseperti depresi, kegelisahan dan gangguan tiduryang 

mungkin akan terbawa hingga dewasa,keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakitperut dan 

ketegangan otot, rasa tidak aman saatberada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar 

dan prestasi akademis(Zakiyah et al., 2017). 
 

Konseling Teman Sebaya (Peer Counseling) 

Salah satu layanan bimbingan konseling yang dapat dimanfaatkan disekolah adalah konseling teman 

sebaya (peer counseling). (Gladding, 2009), mendefinisikan konseling adalah suatu aktivitas profesional 

berjangka waktu pendek, bercirikan komunikasi antarpribadi, berlandaskan pandangan teoritis dan 
berpedoman pada norma etika dan hukum tertentu, yang memusatkan usaha pada bantuan psikologis 

kepada seseorang yang pada dasarnya bermental sehat agar dapat mengatasi beraneka ragam masalah 

berkaitan dengan proses perkembangannya dan situasi kehidupannya. 

 

Konseling teman sebaya merupakan suatu bentuk pendidikan psikologis yang disengaja dan 
sistematik. Konseling teman sebaya memungkinkan siswa untuk memiliki keterampilan-keterampilan 
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guna mengimplementasikan pengalaman kemandirian dan kemampuan mengontrol diri yang sangat 

bermakna bagi remaja. Secara khusus konseling teman sebaya tidak memfokuskan pada evaluasi isi, 

namun lebih memfokuskan pada proses berfikir, proses-proses perasaan dan proses pengambilan 

keputusan. Dengan cara yang demikian, konseling teman sebaya memberikan kontribusi pada 
dimilikinya pengalaman yang kuat yang dibutuhkan oleh para remaja yaitu respect .(Baxter, Hastings, 

Law, & Glass, 2008)karena sebagian besar remaja lebih sering membicarakan masalah-masalahnya 

dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang tua, pembimbing, atau guru di sekolah. Untuk 

masalah yang dianggap sangat seriuspun para remaja senang membicarakan dengan teman sebayanya 
(sahabat). Kalaupun terdapat remaja yang akhirnya menceritakan masalah serius yang dialami kepada 

orang tua, pembimbing atau gurunya, biasanya karena sudah terpaksa (pembicaraan dan upaya 

pemecahan masalah bersama teman sebaya mengalami jalan buntu). Hal tersebut dapat terjadi karena 

remaja memiliki ketertarikan dan komitmen serta ikatan terhadap teman sebaya yang sangat kuat. 

 
Konselor sebaya adalah sahabat karena kemampuan dan kelebihan-kelebihan personal-nya, 

“konselor” teman sebaya memperoleh pelatihan untuk secara bersama-sama membantu dan 

mendampingi proses belajar serta perkembangan diri dan rekan-rekannya. “Konselor” sebaya juga 

diharapkan dapat mengajak atau menyarankan teman yang membutuhkan bantuan untuk 

berkonsultasi langsung kepada konselor ahli. Dengan kata lain,”konselor” teman sebaya adalah 
jembatan penghubung (bridge) antara konselor dengan remajaremaja asuh (konseli). Fungsi 

bridging”konselor” teman sebaya berlaku dalam dua arti yaitu menjembatani layanannya, yaitu layanan 

konselor ahli kepada konseli, dan atau menjembatani konseli untuk bersedia datang guna 

memperoleh layanan dari konselor ahli.  
 

Menurut Suwarjo (2008),secara umum keterampilan konseling dibagi menjadi tujuh macam, yaitu: 

(a) attending, (b)keterampilan empati, (c) keterampilan bertanya, (d) perilaku genuine, (e)  

ketrampilan konfrontasi, (f) keterampilan merangkum, (g) ketrampilan pemecahan masalah.  

 
Kegiatan dalam konseling teman sebaya ini akan berupa konseling kelompok. Sebelumnya peneliti 

akan merekrut siswa kelas XI yang ingin menjadi konselor teman sebaya setelah itu diberi pelatihan 

bagaimana menjadi konselor yang baik secara intensif. Setelah terbentuk kelompok konselor teman 

sebaya, peneliti akan membuat pengumuman mengenai siapapun siswa yang ingin bercerita mengenai 
masalah Bullying dapat menghubungi konselor teman sebaya yang terbentuk. Peneliti membuat 

konseling teman sebaya ini secara kelompok dikarenakan agar individu satu dengan yang lainnya 

dapat memberi dukungan satu sama lain mengenai permasalahan pribadi yang ada. 

 

Pembentukan dan penerapan konselor sebaya ini merupakan salah satu pemanfaatan dari fungsi 
teman sebaya. Fungsi teman sebaya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu sebagai sumber informasi 

mengenai dunia di luar keluarga, sumber kognitif untuk pemecahan masalah dan perolehan 

pengetahuan sumber emosional untuk mengungkapkan ekspresi dan identitas diri. Salah satu fungsi 

terpenting dalam sebaya adalah memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar 
keluarga. Melalui sebaya remaja belajar menjadi pasangan-pasangan  yang  terampil  dan  sensitif  

dalam  hubungan  dekat  dengan membentuk  persahabatan  yang  erat  dengan  sebaya  terpilih 

(Santrock, 2007).  Sedangkan pembentukan dan penerapan konselor sebaya termasuk kedalam 

tiganya. Hal tersebut bedasarkan jenis-jenis layanan yang dapat diberikan oleh konselor sebaya. 

Dalam layanan bimbingan dan konseling terhadap berbagai fungsi antara  lain (a) Pemahaman,  yaitu 
fungsi  untuk membantu  siswa memahami diri dan lingkungannya, (b) Pencegahan, yaitu fungsi untuk 

membantu siswa mampu  mencegah  atau  menghindarkan  diri  dari  berbagai permasalahan yang 

dapat menghambat  perkembangan dirinya, (c)  Pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu siswa 

mengatasi masalah yang dialaminya, (d) Pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk 

membantu siswa memelihara  dan  menumbuh-kembangkan  berbagai  potensi  dan  kondisi  positif 
yang  dimilikinya  (Shohib, 2016).  Bahkan, pelayanan  tersebut tidak  terbatas pada  hal  tersebut  
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tetapi  juga  pada  hal-hal  yang  terkait  dengan  persahabatan, kenakalan, serta hubungan percintaan 

teman sebaya (Sarmin., 2017). 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Variabel 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konseling teman 

sebaya yaitu merupakan suatu bentuk pendidikan psikologis yang disengaja dan sistematik. Konseling 

dilakukan oleh teman sebaya sebagai konselor yang memungkinkan siswa untuk memiliki 
keterampilan guna mengimplementasikan pengalaman kemandirian dan kemampuan mengontrol diri. 

Variabel tergantung yaitu kesadaran terhadap Perilaku Bullying, Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku 

kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau 

sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. 

 
Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang dengan dua kali intervensi 

yang rata-rata waktu yaitu 20-30 menit setiap intervensi. 

 

Tahapan Penelitian 
 

No. Tahapan Penelitian Kegiatan 

1 Perekrutan 

konselor teman 
sebaya 

Mencari siswa/i yang ingin dan mampu menjadi konselor, sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan, yaitu : 
Persyaratan fisik: sehat dan tidak mengalami gangguan dalam komunikasi 

dan interaksi sosial. Berpenampilan wajar dan menunjang keberhasilan 

interaksi dan komunikasi dengan orang lain.  

Persyaratan akademik: mempunyai wawasan yang luas, prestasi belajar 

memuaskan.  
Persyaratan kepribadian: mempunyai minat dan motivasi yang kuat 

secara sukarela bergabung menjadi konselor teman sebaya. Mempunyai 

hubungan sosial yang baik; diterima oleh teman- temannya, aktif pada 

kegiatan ekstrakurikuler, mampu mengembangkan akhlak terpuji.  
Persyaratan administrasi: mendaftarkan diri, mendapat persetujuan dari 

wali kelas atauguru BK, mengikuti seleksi, jika lulus seleksi bersedia 

mengikuti pelatihan bimbingan/ konseling teman sebaya. 

2 pelatihan konselor 

teman sebaya 

Pemberian pelatihan konselor sebaya kepada siswa/i yang telah direkrut 

sebagai konselor. Pelatihan berupa pemberian teori-teori sekaligus 
praktek yang diajarkan oleh ahli yaitu Elok Farida, S.Psi. yaitu seorang 

praktisi dibidang konseling. 

Calon konselor teman sebaya yang diberikan pelatihan berjumlah tiga 

orang, yang merupakan siswa kelas X yang telah melewati tahap seleksi 
dan merupakan rekomendasi dari guru BK. 

3 Tahap pre test Partisipan diberikan skala perilaku Bullying. Partisipan merupakan siswa 

kelas X yang berjumlah 58 siswa dari total 310 siswa kelas X. Dari 58 

siswa, didapati 9 siswa yang memiliki hasil skor pretest paling tinggi dari 

semua siswa yang diberikan skala perilaku bullying yang mana akan 
menjadi subjek penelitian. 

4 Perlakuan/ 

treatment 

Perlakuan yang diberikan yaitu konseling teman sebaya oleh tim 

konselor yang telah diberikan pelatihan. Terdapat tiga konselor yang 

telah dilatih dan 9 subjek hasil screening, yang mana akan dibagi menjadi 
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No. Tahapan Penelitian Kegiatan 

tiga kelompok sesuai dengan konselor yang tersedia. Treatment 

dilakukan di tiga tempat berbeda di lingkungan sekolah dengan kisaran 

waktu kurang lebih 20-30 menit per konseling,agar tercipta suasana 
nyaman dan kondusif untuk proses peer konseling yang baik. 

Konselor akan memimpin proses konseling dan peneliti sebagai 

observer, setiap subjek mempunyai keunikan masalah masing-masing 

sesuai dengan hasil screening yang telah dilaksanakan sebelumnya. Peer 
counseling dilakukan dalam dua pertemuan sebelum dilakukannya post 

test. 

5 Tahap post test Subjek yang berjumlah 9 siswa diberikan skala perilaku Bullying untuk 

menguji apakah perlakuan yang telah diberikan memiliki peningkatan 

atau tidak. Hasil post test subjek mengindikasikan bahwa ada penurunan 
skor perilaku bullying yang signifikan sebelum dan setelah intervensi 

dilakukan. 

6 Tahap follow up Follow up measurementdilakukan untuk mengetahui panjang efek 

intervensi. Follow up measurementdilakukan terhadap 9 subjek untuk 

mengetahui panjang efek dari pemberian intervensi peer counseling 
untuk meningkatkan kesadaraan perilaku Bullying siswa SMA. Sampel 

diminta mengisi kembali skala perilaku Bullying satu bulan setelah 

intervensi. 

 

Pendekatan 

Studi ini menggunakan pendekatan experiment dengan rancangan pre-test dan post-test, yang 
bertujuan untuk memgetahui adanya peningkatan kesadaran terhadap prilaku bullying pada siswa/i 

SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

 

Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala dari variabel perilaku Bullying. Skala ini 
terdiri dari empat kategori pilihan bagi responden untuk memberikan respon atau jawaban, yaitu 

pilihan jawaban Sangat Sering, sering, Jarang, dan tidak pernah dengan skor favourable mulai dengan 

skor 4-1, sedangkan skor aitem unfavourable dengan skor 1 - 4. 

 

Teknik Sampling 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel 

yang akan dilibatkan dalam penelitian ini sejumlah 9 yang akan di jadikan subjek sebagai korban 

perilaku Bullying, yang mana akan menjadi kelompok eksperimen. 9 subjek ini merupakan siswa yang 

memiliki skor pre test paling tinggi dibandingkan dengan 58 siswa kelas X yang diberikan pre test. 
58 siswa ini terdiri dari tiga kelas yang berbeda yang dipilih karena rekomendasi dari guru BK. 

Penelitian ini juga membutuhkan beberapa sampel untuk dilatih menjadi calon konselor sebaya 

dengan kriteria siswa yang memiliki keterampilan hubungan/komunikasi interpersonal, komunikasi 

verbal, komunikasi nonverbal, latar belakang psikologis yang baik dan pengetahuan yang cukup luas. 

Beberapa kriteria bisa didapatkan dari keterangan dari guru dan pilihan siswa-siswa lainnya. Peneliti 
membuka pendaftaran secara terbuka kepada siswa kelas X SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang 

dengan cara membagikan panflet dan formulir pendaftaran ke seluruh kelas X. dalam penyelesian ini, 

peneliti bekerja sama dengan guru BK sehingga tahap penyeleksian sesuai dengan yang diharapkan. 

Terdapat 13 siswa yang tersaring dari tahap pendaftaran dan rekomendasi dari guru BK dan 
mengerucut menjadi 3 calon konselor terpilih. 

 

 



 
Naskah Prosiding Temilnas XI IPPI (Malang, 20-21 September 2019) 
ISBN : 978-60274420-7-8 

 

 

 

675 
 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitin ini adalah Uji t berpasangan untuk melihat 

perbedaan perilaku Bullyingsebelum dan sesudah intervensi. 

 
 

H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Hasil uji  

Deskripsi data subjek 

SUBJEK 
NILAI 

PRETEST 
KATEGORI 

NILAI POST 

TEST 
KATEGORI 

FDU 96 Rendah 60 Sangat Rendah 

AMA 90 Rendah 77 Sangat Rendah 

CJD 91 Rendah 63 Sangat Rendah 

DS 109 Sedang 70 Sangat Rendah 

EAS 96 Rendah 78 Rendah 

AWP 91 Rendah 95 Rendah 

FAN 92 Rendah 66 Sangat Rendah 

RRPD 93 Rendah 66 Sangat Rendah 

AS 88 Rendah 83 Sangat Rendah 

 

Sebelum dilakukan uji hipotesis, dilakukan dulu uji normalitas data, diketahui data hasil pretest 

berdistribusi normal ,dengan nilai KS-Z 0,546 pada P = 0,927 (p>0,05). Selain itu, berdasarkan hasil 
uji homogenitas data, diketahui data hasil posttest dan pretest homogen ,dengan P = 0,064 (p>0,05). 

Sehingga analisis dilanjutkan menggunakan analisis statistic parametrik. Hasil analisis data 

menggunakan Uji t diketahui terdapat perbedaan yang signifikan pada subjek sebelum dan sesudah 

intervensi dengan nilai t= 4,413, p= 0,002 (p<0,005) dengan rata-rata skor pretest = 94,00, SD = 
6,205 dan rerata skor posttest= 73,11 dan SD = 11,185. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

peer counseling dapat meningkatkan kesadaran akan perilaku Bullying. 

  

Analisis follow up menggunakan paired-samples t-test  dengan  pengukuran pre test dengan follow 

up pada kelompok eksperimen diperoleh nilai t = 4,434, p= 0.002 (p<0,05) dengan rerata skor 
pretest = 94,00, SD = 6,204 dan rerata skor follow up = 70,44, dan SD = 11,759, hal ini berarti 

kesadaran perilaku Bullying saat pre test dengan follow up measurement ada perbedaan yang 

signifikan. Sedangkan post test dengan follow up pada kelompok eksperimen diperoleh nilai t = 

0,615, p= 0.555 (p<0,05) dengan rerata skor posttest = 73,11 SD = 11,185 dan rerata skor follow 

up = 70,44 dan SD = 11,759 hal ini berarti kesadaran perilaku Bullying saat posttest dengan follow 
up measurement tidak ada perbedaan signifikan. Dapat disimpulkan bahwa intervensi PEER 

COUNSELING mampu meningkatkan kesadaran perilaku Bullying tetapi intervensi kurang mempunyai 

pengaruh yang menetap hingga satu bulan sesudah intervensi diberikan. 

 
Pembahasan  

Bullying adalah berbagai bentuk perilaku kekerasan yang mana terjadi pemaksaan secara psikologis 

bahkan fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang dianggap lebih “lemah” oleh seseorang 
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atau sekelompok orang yang lain(Zakiyah et al., 2019). Pelaku bullying yang biasa disebut ”bully” bisa 

seseorang atau sekelompok orang, yang biasanya mempersepsikan dirinya memiliki power 

(kekuasaan) yang lebih untuk melakukan apa saja terhadap korbanbullying. Sebaliknya, korban juga 

mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lebih lemah bahkan tidak memiliki daya untuk bertahan 
atau melawan dan selalu merasa terancam oleh pelaku bullying(Zakiyah et al., 2019). Dampak yang 

bias terjadi dari tindakan bullying sangat luas cakupannya. Remaja yang menjadi korban 

bullyingmemiliki resiko yang lebih besar mengalami berbagai macam masalah kesehatan, baik secara 

fisik maupun mental. Contohnya seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur, keluhan kesehatan 
fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan 

sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis(Zakiyah et al., 2017). Perilaku 

bullying ini dapat diminimalisir jika siswa atau remaja sudah memiliki kesadaran yang baik tentang 

perilaku bullying itu sendiri. Salah satu cara untuk menigkatkan hal tersebut yaitu dengan intervensi 

peer counseling. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa peer counseling efektif untuk 
meningkatkan kesadaran perilaku bullying. 

 

Pada mulanya peer counseling muncul dengan konsep peer support yang dimulai pada tahun 1939 

dengan tujuan untuk membantu penderita alkoholik (Carter, 2005). Dalam hal ini konsep tersebut 

diyakini bahwa individu yang pernah kecanduan alkohol dapat lebih efektif dalam membantu individu 
lain yang sedang mencoba mengatasi kecanduan alcohol dikarenakan adanya pengalaman 

keberhasilan mengatasi kecanduan tersebut. Dengan perkembangan konsep peer counseling setiap 

tahunnya sehingga terus merambah ke berbagai situasi dan tema, baik di dalam ranah akademik 

maupun non-akademik. Tindall dan Gray, 1985 (dalam Prasetiawan, 2016) mendefinisikan peer 
counseling sebagai suatu bentuk-bentuk tingkah lakuyang beragam dalam membantu teman sebaya 

secara interpersonal yang dilakukan oleh individu non-profesional namun berusaha membantu orang 

lain. Menurut Tindall & Gray, peer counseling mencakup hubungan membantu yang dilakukan secara 

individual (one-to-one helping relationship), kepemimpinan kelompok, kepemimpinan diskusi, 

pemberian pertimbangan, tutorial dan semua aktivitas interpersonal manusia untuk membantu atau 
menolong (Prasetiawan, 2016). 

 

Sikap atau perilaku bullyingdapat mengganggu aktivitas bahkan dapat merugikan orang lain sehingga 

sangat membutuhkan penanganan yang tepat dan serius dari berbagai pihak-pihak yang merasa 
memiliki tanggung jawab terkait masalah tersebut. Intervensi peer counseling sudah terbukti efektif 

dalam membantu berbagai permasalahan yang terjadi dilingkungan anak atau remaja. Salah satu 

permasalah yang menjadi fokus penelitian yaitu permasasalah perlaku bullying pada remaja yang mana 

tingkatannya sudah cukup memprihatinkan. Siswa atau dalam hal ini remaja memiliki pengetahuan 

yang minim akan perilaku bullying, sehingga memungkinan perilaku bullying terjadi dilingkungan remaja 
tanpa mereka sadari, baik itu dari perspektif korban maupun pelaku. Korban tiak menyadari bahwa 

dia sedang mengalami perilaku bullying, begitupun pelaku juga tidak menyadari bahwa perilaku yang 

dilakukannya merupakan sebuah tindak bullying yang dapat merugikan orang lain. Kesadaran akan 

perilaku bullying ini cukup mengambil peran yang penting dalam percobaan menurunkan tingkat 
terjadinya perilaku bullying pada siswa remaja.  

 

Korban Perilaku bullying memungkinkan menggap dirinya sendiri tidak diterima oleh lingkungan 

teman sebayanya, sehingga dengan adanya kelompok peer counseling bias mengurangi rasa rendah 

diri dari korban karena menganggap masih ada teman sebayanya yang ingin mendengarkan cerita dan 
mau mencoba mengerti apa yang korban rasakan dan menyebabkan korban merasa diterima. Dalam 

pelaksanaan peer conseling terjadi proses pertukaran informasi terkait permasalahan korban dan 

informasi yang sekiranya dibutuhkan atau yang korban inginkan, tanda disadari oleh korban 

pengetahuan atau informasi baru yang didapatkan oleh korban bias membantunya mengatasi masalah-

masalah yang korban hadapi dilingkungan sebayanya atau dalam hal ini lingkungan sekolah. 
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S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Simpulan 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intervensi peer counseling terbukti efektif untuk 
meningkatkan kesadaran perilaku Bullying pada siswaSMA tetapi kurang efektif untuk meningkatkan 

kesadaran perilaku Bullying secara menetaphingga satu bulan sesudah intervensi diberikan. 

Implikasi 

Implikasi penelitian ini yaitu dapat membantu instansi dan lembaga terkait dalam rangka 
meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan mental khususnya perilaku Bullying pada siswa SMA 

atau remaja. 
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