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ABSTRAK 

Learned helpessness merupakan keyakinan atas ketidakberdayaan seseorang atas apa yang 

sedang dialami atau masalah yang terjadi di kehidupannya dan memilih untuk pasrah ketika 

terjadi kejadian serupa serta meyakini bahwa ia tidak memiliki jalan keluar atas masalah yang 

dihadapinya kondisi ini biasanya terjadi karena ia tidak bisa mengelola stress secara berulang 

dan memutuskan pasrah atau pesimis, hal tersebut disebut dengan ketidakberdayaan yang 

dipelajari. Bullying merupakan salah satu permasalahan yang terjadi pada remaja yang tidak 

hanya berampak terhadap harga diri saja tetapi juga terhadap pendidikan, kesejahteraan fisik 

dan mental. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran learned helpessness atau 

ketidakberdayaan pada remaja. Metode yang digunakan ialah kajian pustaka dari sumber 

yang relevan yang berkaitan  dengan potensi bakat. Pembahasan pada penelitian ini didasari 

pendapat para ahli dan hasil  penelitian terdahulu tentang gambaran learned helpessness  pada 

remaja. 

 

PENDAHULUAN  

 Remaja merupakan penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun 1 .Masa remaja 

merupakan masa peralihan dari masa pubertas menuju masa dewasa, masa remaja ini dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu remaja awal, remaja tengah dan remaja akhir2.Masa ini ditandai oleh 

adanya perubahan fisik, emosi dan psikis.Beberapa perubahan psikis pada remaja antara lain 

suka mencari perhatian dan bertindak  tanpa berpikir terlebih dahulu, dan mudah bereaksi 

bahkan agresif terhadapgangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya3.Banyaknya 

perubahan yang terjadi pada remaja menimbulkan beberapa masalah dan perilaku 

penyimpangan. Perilaku menyimpang yang terjadi pada remaja merupakan hasil dari proses 

sosialisasi yang tidak sempurna. Beberapa kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami kaum 

remaja, yaitu : variasi kondisi kejiwaan (Terkadang terlihat pendiam, cemberut, tetapi pada 

saat yang lain terlihat sebaliknya, periang, berseriseri), penyalahgunaan obat bius, psikosis 

perilaku anti sosial, seperti suka mengganggu, berbohong, kejam menunjukkan perilaku 

agresif, dan bullying4.  

Bullying merupakan bentuk penganiayaan beraneka ragam, yang ditandai dengan 

kegiatan yang dilakukan berulang kali kepada seseorang terhadap agresi fisik atau emosional 

termasuk menggoda, menyebut nama, mengejek, mengancam, melecehkan, mengejek, 
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mengaburkan, pengucilan sosial atau rumor5. TypeBullying dibagi menjadi 4, yaitu bullying 

fisik (memukul, menendang, mencubit dan mendorong), bullyingverbal (pemanggilan nama 

yang tidak sesuai, penghinaan, ejekan, intimidasi atau pelecehan verbal), bullying sosial 

(berbohong atau menyebarkan rumor, gerakan wajah atau fisik negatif, tampak mengancam 

atau menghina), cyber bullying (perilaku intimidasi menggunakan tekhnologi digital, seperti 

komputer, smartphone, media sosial atau situs web)6. Dasar-dasar pelaku bullyingmelakukan 

perbuatan bullyingdikarenakan faktor karakteristik korban, sikap korban, tradisi/budaya 

bullying di sekolah, serta pelaku memiliki kemampuan empati yang rendah7. Dampak yang 

terjadi korban bullyingyaitu akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak 

berharga, penyesuaian sosial yang buruk, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang 

menurun, merasa tidak berdaya, dan putus asa bahkan keinginan untuk bunuh diri8. Salah satu 

dampak dari bullying ialah ketidakberdayaan.  

Ketidakberdayaan merupakan pengalaman hidup kurang pengendalian terhadap 

situasi, termasuk persepsi bahwa tindakan seseorang secara signifikan tidak akan 

mempengaruhi hasil9. Penyebab dari ketidakberdayaan yang dipelajari dapat dikaitkan secara 

internal, eksternal atau keduanya, untuk individu atau kelompok sosial. Hal ini dapat 

mengakibatkan bentuk baru pengucilan yang mencegah perkembangan pribadi yang positif 

. 10 Perasaan ketidakberdayaan dapat mengurangi rasa percaya diri, sehingga berdampak 

negatif terhadap kualitas hidup seperti perubahan pola tidur, perasaan cemas, dan depresi. 

Penurunan kualitas hidup dapat mempengaruhi keadaan psikologis, gangguan dalam berpikir, 

serta gangguan dalam hubungan sosial. 

 Kondisi tersebut juga dapat menurunkan citra diri, mengganggu kemampuan 

seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan rekreasi, mempengaruhi 

kesejahteraan ,dan mengurangi rasa percaya diri. Ketidakberdayaanharus diatasi karena 

mempengaruhi aktivitas p sehari-hari, ketergantungan akan kebutuhan sehari-hari serta tidak 

berpartisipasi dalam perawatan atau pengambilan keputusan pada saat diberikan kesempatan 

. 11 Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan antara bullying dan 

ketidakberdayaan pada remaja melalui penelitian kuantitatif.  

 

METODE  

Metode yang digunakan dalam mengkaji gambaran learned helpessness  pada remaja 

yaitu studi  pustaka melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan kajian ini. Literatur 

pertama dari  penelitian yang dilakukan oleh para akademisi, literatur kedua yaitu melalui 

artikel ilmiah yang  dimuat dalam jurnal maupun proceeding seminar nasional maupun 

internasional. Literatur ketiga  yaitu dari jurnal referensi yang terkait dengan gambaran 

learned helpessness  pada remaja. Dari bacaan  yang telah dikelompokan tersebut selanjutnya 
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diringkas sehingga ditemukan inti dari bacaan  tersebut. Tahap selanjutnya yaitu menganalisis 

sumber tersebut sehingga mendetail dan  terperinci. Proses yang digunakan dalam studi 

pustaka untuk mengkaji gambaran learned helpessness  pada remaja dengan mengidentifikasi 

topik penelitian, mengumpulkan asbtrak hasil penelitian  gambaran learned helpessness  pada 

remaja. Meringkas hasil bacaan, merancang konsep dan teori yang  berkaitan dengan Isl   

gambaran learned helpessness  pada remaja secara sistematis, merumuskan konsep 

baru  mengenai gambaran learned helpessness  pada remaja. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini menunjukan karakteristik remaja terbanyak adalah berjenis 

kelamin perempuan sebanyak (68,8%), Hal ini sesuai (2013) dengan penelitian Silva, dkk 

menunjukkan sebanyak (61,9%)remaja menjadikan orang tua sebagai orang terdekat. 

Berdasarkan penelitian ini didapatkan faktor keluarga tidak mempengaruhi seseorang korban 

bullying Penelitian menjukkan jika remaja sudah dekat dengan orangtua namun masih 

menjadi korban bullyingbisa dikarenakan kesibukan atau banyaknya masalah yang dihadapi 

orang tua, sehingga perhatian terhadap anaknya menjadi berkurang dan menyebabkan 

komunikasi orang tua dan anak menjadi sedikit terhambat pula 12 . Hasil Penelitian ini 

menunjukan bahwa sebanyak (56,7%) remaja menjadi korban bullying. Dikarenakan remaja 

pada masa ini sering menjadi terlalu percaya diri (over confidence) dan ini bersama-sama 

dengan emosinya yang biasanya meningkat, mengakibatkan sulit menerima nasihat dan 

pengarahan orangtua, lebih mudah dipengaruhi oleh teman-temannya daripada ketika mereka 

masih kanak-kanak. Ini berarti bahwa pengaruh orangtua semakin lemah 13. Hal ini yang 

menyebabkan maraknya perilaku bullying dikalangan remaja. Selain itu faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya bullying, terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal, yaitu jenis kelamin, kepribadian individu, dan kepercayaan diri, sedangkan faktor 

ekstemal, yaitu iklim sekolah, dan peranan kelompok atau teman sebaya. 

Remaja yang menjadi korban bullying pada Penelitian ini didapatkan sebanyak 56,7% 

Hal ini sesuai dengan penelitian Kejadian bullying di Indonesia antar remaja Kota 

Yogyakarta, penelitan dilakukan oleh Poeh, RA di tahun 2014, hasil survei yang dilakukan 

pada bulan 720 Juli sampai dengan Agustus 2014 kepada 739 siswa SMAN Yogyakarta 

menunjukkan di Kota Yogya bahwa 396 siswa (54%) mengaku pernah siswa (54%) 

mengakuan melihat kejadian bullyingdi lingkungan sekolah dan 100 siswa (13%) merasa 

pernah mengalami bullying Di Bogor kasus bullyingmencapai 40% pelajar di Kota Bogor, 

korban bullying masih berusia sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah 

menengah atas. Bullyingsering terjadi ketika seorang anak mempunyai kekurangan, baik 

secara fisik maupun mental (Junior Chamber International, 2016). 

 

Ketidakberdayaan pada remaja dalam penelitian ini dialami sebanyak 90,5% remaja. 

Ketidakberdayaan merupakan pengalaman langsung dari kurangnya control atas suatu situasi, 

termasuk persepsi bahwa tindakan seseorang tidak secara mifikan signifikan mempengaruhi 
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hasil (Carpenito- Moyet, 2013) Ketidakberdayaan dapat menurunkan rasa percaya diri, 

sehingga berdampak negatif terhadap kualitas hidup seperti perubahan pola tidur, perasan 

cemas, dan depresi. Penurunan kualitas hidup mempengaruhi keadaan psikologis, gangguan 

dalam berpikir, serta gangguan dalam hubungan sosial.14 

 

Masalah bullying dan ketidakberdayaan pada penelitian ini menunjukkan hubungan 

yang significant. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Wiyani (2012) bullying akan 

menimbulkan dampak di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta 

tidak berharga. Penyesuaian sosial yang buruk, menarik diri dari pergaulan, prestasi 

akademik yang menurun, merasa tidak berdaya, dan putus asa bahkan keinginan untuk bunuh 

diri. Penelitian Khasanah, dkk (2017) menunjukan sebanyak 8,3% dari total remaja yang 

mengalami tindakan bullying, memiliki skema beliefs yang negatif dan sering mengalami 

ketidakberdayaan dalam kehidupan sebarharinya Remaja korbanbullying, akan mengalami 

kemunculan pikiran-pikiran negatif yang bersifat otomatis. Sebab, stimulus yang diterima 

dari tindakan bullying, akan membuat asosiasi negatif semakin kuat pada remaja Hal ini 

membuat remaja mengembangkan sebuah skema bahwa dunia tidak aman dan sangat 

berbahaya. Munculah konsep ketidakberdayaan dan kemudian mengontrol sebagian besar 

kehidupan mereka dan membuat sebuah kekhawatiran muncul secara berlebihan.15 

Dampak dari ketidakpercayaan remaja bahwa dunia tidak aman, remja gagal 

membantuk jati diri yang kokoh, mereka justru membentuk. Sebuah konsep ketidakberdayaan 

Misalnya, menghindari atau melarikan diri dari masalah, baik itu masalah besar atau kecil, 

karena merasa tidak berdaya menghadapi kondisi tersebut. 

Peranan penting tenaga kesehatan, guru dan keluarga untuk mengurangi kemungkinan 

atau Pencegahan agar tidak menjadi sasaran tindakan bulbing Pertama, bantulah remaja 

menumbuhkan self-esteem (harga diri) yang baik Remaja ber- self-esteem baik akan bersikap 

dan berfikir positif, menghargai dirinya sendiri, menghargai orang lain, percaya diri, optimis 

dan berani mengatakan haknya Kedua mempunyai banyak teman Bergabung dengan grup 

berkegiatan positif atau berteman dengan siswa yang sendirian. Ketiga, kembangkan 

keterampilan sosial untuk menghadapi bullying, baik sebagai sasaran atau sebagai saksi, dan 

bagaimana mencari bantuan jika mendapat perlakuan bullying. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengurangi ketidakberdayaan terhadap remaja korban bullying ialah mencoba 

menghilangkan pikiran pikiran negatif dengan cara yang pertama, yaitu meningkatkan harga 

diri, tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengkaji aspek positif apa yang 

dimilikinya, beri pujian yang realistis, dan hindarkan memberi penilaian yang negatif, kedua 

dengan cara menentukan tujuan realistis yang dapat dicapai dapat menerima diri, 

mempercayai diri sendiri dan orang lain bahwa ia membutuhkan bantuan orang lain, serta 

meningkatkan motivasi hidup. 
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KESIMPULAN 

Learned helpessness membuat para remaja menjadi tidak berdaya maraknya perilaku 

bullying dikalangan remaja. Selain itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying. 

Bullying akan menimbulkan dampak di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, 

rendah diri, serta tidak berharga. Penyesuaian sosial yang buruk, menarik diri dari pergaulan, 

prestasi akademik yang menurun, merasa tidak berdaya, dan putus asa bahkan keinginan 

untuk bunuh diri. Mayoritas remaja menjadi korban bullying (56.7%) dan mayoritas 

mengalami ketidakberdayaan (90,5%). Terdapat masalah bullying dan ketidakberdayaan pada 

remaja. 
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