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Abstrak 
         Era digital—gadget, memicu remaja menjadi bergantung pada ICT—telephone, BBM, 
whatsapp,  facebook, twitter, blog, skype, dan e-mail. Media tersebut tersedia pada handphone 
pintar yang memiliki operating system lengkap yang memuat fitur-fitur chat, suara, gambar, dan 
foto, dapat diakses kapan dan dimana saja—effective daily living/EDL. Handphone merupakan 
alat komunikasi untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi dengan siapapun 
disalahgunakan oleh remaja untuk melakukan tindak bullying, violence, abuse, narsis, kekerasan 
seksual, game online, dan perilaku negatif lainnya. Maraknya perilaku bullying di sekolah salah 
satunya akibat dari penyalagunaan gadget. Pencegahan perilaku bullying harus melibatkan 
banyak pihak—pemerintah, sekolah, orangtua, dan masyarakat. Pelaku dan korban bullying di 
sekolah dibantu dengan layanan psikoedukasi yaitu melatih sikap asertif siswa dengan teknik 
sinema edukasi. Harapannya agar pelaku dan korban menyadari bahaya bullying dapat berakibat 
buruk pada diri sendiri dan orang lain—kecemasan, hilangnya harga diri dan kepercayaan diri, 
depresi dan stres pasca-trauma, penurunan kesehatan fisik, menyakiti diri dan berpikir untuk 
bunuh diri, perasaan terasing, bahkan berdampak pada hasil belajar dan kesehatan mental.  

 
Kata-kata kunci: sikap asertif, sinema edukasi, bullying. 
 

 

Pendahuluan 

         Masa remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada masa 

remaja ia memulai melakukan hubungan antar pribadi selain dengan anggota 

keluarganya. Perkembangan aspek-aspek kepribadian seseorang diawali pada masa 

kanak-kanak, puncaknya terjadi pada masa remaja. Masa remaja, berada pada tataran 

pencarian identitas—self-identity,  belajar menginternalisasikan segudang nilai-nilai 

yang diperoleh pada periode sebelumnya, dan mengembangkan keterampilan hidup 

yang membawanya ke arah kedewasaan yang empatik dan bertanggungjawab 

(UNICEF, 2002).  Remaja dengan segala keunikannya menarik untuk dipelajari 

sepanjang kehidupan. Keberadaan mereka sebagai makhluk sosial menumbuhkan 

proses interaksi sosial dalam kelompok sebaya. Proses interakasi sosial di sekolah 

menuntut keterbukaan, kepercayaan, dan penghargaan—menjadi modal remaja agar 

diterima oleh sebayanya. Namun kenyataannya lain sebagian mereka justru 

menghindar dari keterlibatan bergaul dengan kelompok sebaya. 
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Interaksi sosial remaja tidak sepenuhnya mulus, kadangkala ia menemui 

kegagalan. Kegagalan dalam penyesuaian sosial dengan kelompok sebaya dapat 

berdampak pada perilaku negatif, seperti: kenakalan, membolos, penolakan ke 

sekolah, berkeliaran di tempat umum pada jam belajar, merokok, mencontek, isolasi, 

bullying, perkelahian, perampasan, tindak kekerasan seksual dan kekerasan rumah 

tangga, serta tindak kriminalitas  (Huang, et al., 2016; Kokkinos, at al., 2012).  

Perilaku negatif remaja sebagaimana di sebutkan,  merebak di beberapa wilayah 

Jawa Timur—Surabaya, Madura, dan Malang, demikian terjadi pula di luar Jawa 

Timur yang bentuk perilakunyapun beragam.  

Pada dekade terakhir perilaku negatif remaja yang marak adalah perilaku 

bullying di sekolah. Bullying merupakan sebuah tindakan berupa ancaman, rumor, 

bermusuhan, penyerangan secara fisik, verbal dan non verbal kepada orang di luar 

kelompok baik langsung maupun tidak langsung (http://www.stopbullying.gov). 

Tindakan bullying bertujuan untuk menyakiti.  Dengan kata lain bullying dimaknai 

sebagai tindakan mengancam dan/atau mengintimidasi orang atau kelompok.  

Maraknya perilaku bullying di sekolah menjadi keprihatinan semua pihak.  Karena 

generasi penerus bangsa menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dan terkesan 

menghalalkan kekerasan, ancaman, intimidasi nyaris ke arah tindak kriminal.  

Seiring perkembangan zaman perilaku bullying tidak saja dilakukan secara 

langsung face to face kepada orang atau kelompok sasaran—konvensional, yakni 

perilaku protagonis (Cowie, 2014; Sampson, 2009), melainkan bullying dilakukan 

melalui teknologi elektronik—telephone, komputer, dan tablet sebagai alat 

komunikasi dalam situs media sosial,  seperti text messages, chat, dan websites. Pada 

era digital—gadget remaja sangat akrab dengan media sosial, seperti: BBM, 

whatsapp, facebook, twitter, blog, skype, dan e-mail. Media tersebut disalahgunakan 

sebagai delivery system untuk mengintimidasi orang atau kelompok.  Bullying yang 

dilakukan dengan berbantuan teknologi elektronik lazim di sebut cyberbullying 

(http://www.stopbullying.gov). Para korban bullying konvensional dan cyberbullying 

keduanya merasakan ketakutan berada di sekolah (Gofin, et al, 2012; Miller, 2008; 

Anonim, 2009). Korban bullying konvensional sering merasakan tidak berdaya 

berbeda dengan korban cyberbullying yang merasakan lebih kesepian. 

Cyberbullying memungkinkan pelaku mengintimidasi dalam bentuk kekerasan 

kepada korban melalui situs media sosial tanpa kehadiran fisik secara langsung. 

Cyberbullying dapat dilakukan sepanjang waktu (24 jam) dan sepanjang hari (7 hari) 

tanpa henti. Bukti dari National Center for Education Statistics and Bureau of Justice 

Statistics tercatat selama tahun 2013-2014, menunjukkan sebanyak 7% siswa K-6-K-

12 mengalami cyberbullying—korban (http://nces.ed.gov/programs/crimeindicators 

2014/ind_11.asp; Shin, 2016). Selanjutnya, UNICEF melaporkan bahwa sekitar 329 

juta remaja berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik merupakan seperempat dari 

populasi remaja di dunia dan mereka harus tahu hak mereka dan didorong untuk 

mengejar impian mereka, namun seringkali, remaja menghadapi sejumlah kendala, 

http://www.stopbullying.gov/
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mulai dari kekerasan, kematian dini akibat kecelakaan, keinginan bunuh diri, 

penggunaan alkohol dan narkoba, dan kebanyakan gadis remaja yang sangat beresiko 

(http://www.unicef.org/eapro/activities_3612.html).  Demikian pada akhir tahun 

2013 hasil survei pengawasan perilaku beresiko remaja ditemukan sebanyak 15% 

siswa SMA (K-9-K-12) mengalami cyberbullying (http://www.cdc.gov/Healthy 

Youth/yrbs/index.htm). Laporan UNICEF di Malaysia menambahkan bahwa perilaku 

cyberbullying dialami oleh anak-anak dan kaum muda (http://www.unicef.org/  

infobycountry/malaysia_51549.html). 

Perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode Tahun 2012–2014, 

sebagaimana tercatat dalam BPS RI menurut data Polri bahwa kejadian kejahatan 

pelaku dan korban menunjukkan sekitar 341 ribu kasus pada tahun 2012 meningkat 

menjadi sekitar 342 ribu kasus pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2014 menurun 

menjadi sekitar 325 ribu kasus. Hal ini sejalan dengan resiko penduduk terkena 

kejahatan (crime rate) selama periode Tahun 2012-2014 mengalami fluktuasi. Data 

Susenas mengungkapkan bahwa jumlah dan persentase penduduk yang menjadi 

korban kejahatan di Indonesia selama periode Tahun 2012-2014 sedikit berbeda 

dengan pola pada data jumlah kejahatan laporan polisi (crime total). Jumlah 

penduduk korban kejahatan dari sekitar 2,5 juta rumah tangga pada tahun 2012 

menurun menjadi sekitar 2,43 juta rumah tangga di tahun 2013 dan naik lagi menjadi 

sekitar 2,66 juta rumah tangga di tahun 2014. Namun, dari seluruh rumah tangga 

yang menjadi korban hanya 19% (316 ribu) yang melaporkan kepada Polisi. Data 

Podes mengungkapkan bahwa selama periode tahun 2008-2014 jumlah 

desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik masal cenderung meningkat, dari sekitar 

2.300 desa pada tahun 2008 menjadi sekitar 2.500 desa/kelurahan pada tahun 2011, 

dan kembali meningkat menjadi sekitar 2.800 desa/kelurahan pada tahun 2014 

(Direktorat Statistik Politik dan Keamanan RI, 2015). Paparan tersebut merupakan 

ilustrasi kekerasan pada remaja di Amerika, Eropa, Asia, dan Indonesia. 

Perilaku bullying dikalangan remaja terjadi di sekolah, salah satunya adalah 

rendahnya sikap asertif siswa, rendahnya kecakapan emosional, seperti: kecakapan 

ekspresi emosi—marah, benci, tidak sudi, dan lainnya. Menurut Strorey (2013) anak 

atau remaja dapat melindungi diri dari tindakan bullying dengan sikap asertif. 

Individu asertif memiliki rasa percaya diri dan kendali diri yang dapat mencegah 

perilaku bullying.  Sebaliknya, siswa yang tidak mampu berperilaku asertif akan sulit 

mengatakan”tidak” –menolak terhadap ajakan teman cenderung berperilaku negatif. 

Ketidakmampuan siswa menolak ajakan temannya berperilaku negatif dapat 

memunculkan perilaku negatif seperti bullying di sekolah. 

Asertif adalah kemampuan seseorang menyatakan diri, pandangan-pandangan 

dalam dirinya, keinginan dan perasaaan secara langsung, spontan, bebas, dan jujur 

tanpa merugikan diri sendiri dan melanggar hak-hak orang lain. Sikap asertif perlu 

dimiliki oleh siswa, namun kenyataannya banyak siswa tidak berani mengambil 

sikap  tegas, mengungkapkan suatu pernyataan, pendapat, pikiran, ide, dan 

siswa%20SMA%20(K-9-K-12)%20mengalami%20cyberbullying%20
http://www.cdc.gov/Healthy%20Youth/yrbs/index.htm
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perasaannya secara lugas. Asertif merupakan sikap dan tindakan yang dipelajari 

sebagai reaksi terhadap berbagai situasi sosial di lingkungannya. Sikap asertif dapat 

dikelola dengan memberikan pelatihan kepada siswa. Oleh karena itu guru BK dapat 

memberikan pelatihan asertif kepada siswa untuk mencegah perilaku bullying. Salah 

satunya menggunakan media sinema edukasi—film pendek. 

Pelatihan asertif merupakan teknik pelatihan untuk mengajarkan sikap asertif 

dalam kehidupan sehari-hari. Sikap asertif yang dikembangkan adalah sikap asertif 

siswa dalam mengekspresikan perasaan, keterampilan mengungkapkan pikiran dan 

pendapat pribadi, keterampilan mengatakan tidak, keterampilan mengembangkan 

kesadaran diri, keterampilan memperjuangkan hak-hak pribadi, keterampilan 

memberi arahan, dan keterampilan mengatasi konflik (Townend, 2007). 

Permasalahan remaja di era digital dalam bentuk perilaku bullying dan 

cyberbullying merupakan tindakan kriminal kategori ringan sehingga diperlukan 

perhatian oleh para stakeholders, seperti pemerintah, sekolah, orangtua, dan 

masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk legalitas 

untuk mencegah dan menghentikan perilaku bullying dan cybberbullying beserta 

sangsi jika terjadi pelanggaran. Sekolah—pendidik, guru BK memberikan pelayanan 

prima kepada peserta didik di sekolah, seperti layanan psikoedukasi. Orangtua 

berperan serta memfasilitasi lingkungan rumah yang aman dan nyaman bagi remaja. 

Masyarakat mengkondisikan lingkungan tertib, disiplin, bersih, dan memberikan 

kepercayaan kepada remaja agar terpenuhi hidup sejahtera kelak. 

 

Pembahasan 

Mereka Perilaku Bullying di Sekolah  

Abad 21 menjadi era gadget ditandai dengan kecanggihan teknologi seperti 

komputer, laptop, telepon pintar sehingga memberikan ruang bagi remaja untuk 

memanfaatkan. Remaja sebagaimana diharapkan oleh UNICEF yaitu menemukan 

identitas/jati diri, menginternalisasikan nilai-nilai yang didapatkan dari periode 

sebelumnya, dan mengembangkan keterampilan hidup yang mereka gunakan untuk 

mewujudkan pribadi dewasa yang bertanggungjawab. Sosok utuh pribadi dewasa 

yang peduli dan bertanggungjawab tidaklah mudah direalisasikan, masih butuh 

perjuangan. Pemenuhan pribadi beridentitas ternyata penuh tantangan, sering remaja 

menemui kesenjangan antara peluang dan tantangan.  Bentuk kesenjangan berupa 

problem yang terkait dengan kurang maksimalnya penyesuaian sosial remaja. 

Dampak pengiring penyesuaian sosial rendah adalah sikap dan tindakan negatif, 

seperti: kekerasan, penganiayaan, pengintimidasian, bullying, narsis, free sex, 

narkotika, dan penyalagunaan obat terlarang lainnya serta ketidakjujuran.  

Faktor pemicu bullying siswa SMA di Kuala Lumpur adalah aspek kepribadian 

seperti mudah marah, dendam, menyangkal, dan rasisme (Salleh, et al., 2014). 

Ditambahkan bahwa siswa berprestasi belajar tinggi ataupun rendah lebih rentan 

terhadap bullying. Temuan  penelitian di Anglo Saxon menunjukkan bahwa bullying 
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relatif lebih sering di alami oleh orang kulit hitam yang berprestasi tinggi. Bullying 

memiliki konsekuensi yang sama yakni merugikan prestasi belajar bagi semua 

kelompok ras/etnis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban bullying terjadi 

karena ketidaksetaraan ras dan etnis, serta kesenjangan pendidikan (Williams, et al., 

2013). Tiga kriteria perilaku bullying di sekolah adalah (1) perilaku agresif yang 

disengaja dan haram dilakukan, (2) perilaku kekerasan dilakukan berulang-ulang 

dalam waktu relatif lama, dan (3) dalam hubungan interpersonal ditandai oleh 

ketidakseimbangan kekuasaan/kekuatan (Olweus dan Limber 1999 dalam Saracho, 

2016). 

Sikap dan tindakan negatif sebagaimana di sebutkan dapat dimaknai sebagai 

bentuk  penyesuaian sosial remaja yang buruk atau gagal. Sikap dan perilaku negatif 

remaja akibat kegagalan penyesuaian sosial seperti: kecemasan, hilangnya harga diri 

dan kepercayaan diri, depresi dan stres pasca-trauma, penurunan kesehatan fisik, 

menyakiti diri dan berpikir untuk bunuh diri, perasaan terasing, bahkan berdampak 

pula pada hasil belajar (William, at al., 2013; Jonathan, 2016). Sikap dan perilaku 

negatif remaja akibat dari gadget menjadi icon baru yakni cyberbullying. Dampak 

perilaku bullying sangat berpengaruh terhadap kesehatan, konsekuensi sosial, dan 

ekonomi. Korban bullying cenderung kurang sehat secara fisik dan memiliki 

kemungkinan depresi, gangguan kecemasan dan pikiran bunuh diri, serta memiliki 

tingkat pendidikan yang lebih rendah. Demikian korban bullying juga ditemukan 

kurang berhasil dalam suatu hubungan interpersonal. 

Cyberbullying adalah tindakan mengintimidasi, menganiaya atau bentuk 

kekerasan yang lain kepada orang atau kelompok yang dipandang lemah dengan 

menggunakan teknologi elektronik melalui situs media sosial.  Media sosial yang 

lazim digunakan adalah BBM, whatsapp, facebook, twitter, blog, skype, dan e-mail. 

Pelaku bullies berkeliaran sepanjang waktu meneror para korban dengan berbagai 

cara yakni ancaman, rumor, penyerangan secara fisik dan verbal. Pelaku dan korban 

bullying harus dikelola dan menjadi tanggungjawab bersama oleh pemeritah, 

sekolah, orangtua, dan masyarakat. 
 

Pencegahan Bullying bersama Pemerintah 

Bentuk keprihatinan pemerintah untuk mencegah bullying di sekolah telah 

diwujudkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.  Kolaborasi 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan SMA 17 Agustus 1945 

(SMATAG) Surabaya dalam bentuk program penyuluhan  ‘Stop Bullying at School’.  

Program penyuluhan ini diselenggarakan di Meeting Room SMATAG Surabaya, 

pada tanggal 26 April 2016. Program kerjasama ini bertujuan agar siswa taat dan 

sadar hukum atas pelanggaran bullying di sekolah.   

Penyuluhan hukum dengan tema ‘Stop Bullying at School’  bertujuan agar 

siswa tidak melakukan kekerasan, penyiksaan, penindasan (bullying) terhadap teman 

sebayanya di sekolah. Pelaku tindak kekerasan akan dikenai jerat hukum. 
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Penanggulanganan kekerasan siswa di sekolah dapat dilakukan dengan tindakan 

kolaboratif dimulai dari siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua.  Program seperti 

ini merupakan salah satu program untuk menghentikan kekerasan di sekolah 

sehingga siswa merasa aman dari tindakan terintimidasi di lingkungan sekolah 

(http://warta17agustus.com/berita-kementerian-hukum-dan-ham-jawa-timur). ‘Stop 

Bullying di Sekolah’ menjadi salah satu program andalan.  

Bentuk kerjasama pemerintah dengan sekolah yang lain berasal dari Dinas 

Pendidikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Dinas Pendidikan Sampang 

Madura yaitu program peningkatan karakter siswa dengan tema ‘Atasi Bullying, 

Disdik Sampang Tingkatkan Pengawasan Siswa’. Program ini bertujuan untuk 

mengantisipasi dan menghindari adanya tindakan bullying pada seluruh sekolah di 

Kabupaten Sampang. Bahkan jika ada kasus bullying di lingkungan sekolah di 

Kabupaten Sampang, Disdik akan memproses sesuai aturan yang belaku (Surya, 23 

Oktober 2014). Alternatif program lain untuk mencegah bullying adalah program 

‘Green School’. Begitu seriusnya pemerintah mengadakan gerakan anti bullyingdi 

sekolah, karena tindak bullying berakibat fatal bagi perkembangan pendidikan dan 

kesehatan mental siswa. Sedapat mungkin diikuti oleh Disdik Kota dan Kabupaten di 

Jawa Timur khususnya dan seluruh Disdik secara nasional. 
  

Pencegahan Bullying bersama Orangtua  

Orangtua bertanggungjawab untuk membantu mencegah perilaku bullying di 

sekolah. Salah satu upaya orangtua adalah mengkondisikan rumah menjadi hunian 

yang sehat, tenang, aman, nyaman, dan menyenangkan, bukan sebaliknya memicu 

anak tidak betah di rumah, sehingga anak seringkali mengalihkan perilakunya ke 

arah yang tidak diharapkan orangtua. Orangtua menyediakan fasilitas sesuai 

kebutuhan anak dan tidak berlebihan,  menyediakan fasilitas teknologi elektronik—

internet, Wi-fi, speedy dengan tetap memberi pengawasan dan kontrol yang 

konstruktif.  

Orangtua membiasakan anak berperilaku dan bersikap disiplin, kebersamaan, 

komunikatif, menghargai sesama, saling percaya, terbuka, peduli, bekerja sama dan 

bertanggungjawab. Pengasuhan orangtua kepada anak di rumah dapat memberikan 

kontribusi terhadap pencegahan perilaku bullying. Penerapan tiga model pengasuhan 

orangtua kepada anak—demokratis, bebas, dan otoriter dapat dipilih sesuai dengan 

kondisi anak.   

Bentuk kerja sama orangtua dengan sekolah melalui forum ‘POCO, FKPLE, 

Mother Day‘. Tujuan forum tersebut adalah mendekatkan pengawasan bersama 

terhadap pencegahan perilaku bullying. Berbagai program alternatif yang digagas 

secara independen atas prakarsa orangtua yang bentuk kegiatannya mendukung 

program-program sekolah secara konstruktif.  
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Pelatihan Sikap Asertif denganTeknik Sinema Edukasi  

Bersikap asertif sangat dipengaruhi oleh budaya. Budaya timur mengajarkan 

seseorang untuk saling menghormati, mengutamakan tenggang rasa—tepa selira dan 

toleransi. Nilai-nilai ketimuran sangat kental pada masyarakat Indonesia, seperti 

sikap mengalah dan selalu mementingkan orang lain. Hal tersebut tidak seluruhnya 

salah, sebaliknya juga tidak sepenuhnya benar. Sikap asertif ini perlu dikembangkan 

agar seseorang, termasuk siswa mampu (1) mengatasi kecemasan yang dihadapi, 

akibat perlakuan yang dirasakan tidak adil oleh orang lain, (2) meningkatkan 

kemampuan bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, (3) menumbuhkan 

kepercayaan diri, serta (4) meningkatkan kehidupan pribadi dan sosial yang lebih 

efektif. Sebaliknya, jika sikap asertif ini tidak dikembangkan, maka dapat berdampak 

pada pembentukan kepribadian remaja menjadi bersikap tidak tegas terhadap orang 

lain bahkan tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dampak jangka 

panjang sikap tidak asertif dapat terjadi sampai remaja menjadi dewasa. Apabila ia 

tidak bersikap asertif, maka kepada pasangan di dalam rumah tangga atau kepada 

rekan kerjanya di kantor pun ia tidak akan dapat bersikap asertif. Bersikap asertif 

adalah suatu tindakan memberikan dan menerima afeksi, memberi pujian, memberi 

atau menolak permintaan, mendiskusikan masalah, berargumentasi, dan bernegosiasi.  

Dengan bersikap asertif seorang remaja dapat berinteraksi dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosialnya secara lebih efektif. Sikap asertif diperlukan agar 

remaja merasa nyaman dengan keberadaan dirinya dan dapat melakukan hak-haknya 

tanpa rasa takut atau merasa bersalah, serta tanpa mengganggu hak-hak orang lain. 

Hal yang sangat penting adalah agar remaja mampu mengekspresikan emosi, 

perasaan, pikiran, serta keinginannya kepada orang lain dengan jujur tanpa disertai 

perasaan cemas dan tegang, tanpa merugikan diri sendiri dan/atau orang lain. Sikap 

asertif berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman seseorang, sehingga 

penguasaan sikap dan perilaku pada periode-periode awal perkembangan akan 

memberikan dampak yang positif pada periode-periode selanjutnya. 

Bersikap asertif bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi bagi 

remaja. Asertif merupakan suatu bentuk perilaku dan sikap bukan sifat atau karakter 

yang dibawa sejak lahir. Sikap asertif dapat dipelajari dan dilatihkan, meskipun pola 

kebiasaan seseorang mempengaruhi proses pembelajaran atau pembiasaan. Semua 

orang dapat berperilaku agresif, pasif, maupun asertif. Sikap asertif dapat dipelajari 

secara alami dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga sebagai 

lingkungan sosial pertama bagi anak, di samping juga terdapat faktor-faktor lain 

seperti budaya, usia, dan jenis kelamin. Sikap asertif merupakan pola-pola yang 

dipelajari oleh remaja dari lingkungan sebagai reaksi terhadap situasi sosial dalam 

kehidupannya. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk melatih sikap asertif dengan teknik 

modeling simbolik, salah satunya adalah sinema edukasi. Modeling merupakan 

proses belajar melalui pengamatan terhadap tingkah laku orang lain sebagai model, 
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sehingga akan terjadi perubahan pikiran, sikap, dan tingkah laku baru. Model dapat 

berupa model sesungguhnya (life model) dan dapat pula model simbolik. Model 

sesungguhnya adalah orang, seperti konselor, guru, atau teman sebaya. Guru 

BK/Konselor dapat menjadi model langsung dengan mendemonstrasikan tingkah 

laku yang dikehendaki dan mengatur kondisi optimal konseli untuk menirunya. 

Model simbolik dapat dihadirkan melalui material tertulis seperti sinema/film, 

rekaman audio dan video, rekaman slide, atau foto. Teknik modeling simbolik juga 

dapat dilakukan dengan meminta konseli mengimajinasikan seseorang melakukan 

tingkah laku yang menjadi target seperti yang dilakukan dalam ‘modeling 

terselubung’. Teknik modeling simbolik adalah teknik mencontoh/meneladani 

melalui proses belajar mengamati perilaku tokoh dari sinema/film/video yang 

bersifat visual.  

Teknik modeling yang yang dipilih adalah teknik modeling simbolis berupa 

sinema—cuplikan film pendek. Penggunaan sinema untuk meningkatkan sikap 

asertif siswa diperkuat dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa sinema 

dapat membantu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan memberikan 

pengalaman siswa dalam menyelesaikan kesadaran multibudaya (Masri, 2015).  

Madison & Schmidt (dalam Powell 2010) menyebutkan bahwa mendiskusikan suatu 

masalah dengan menggunakan salah satu karakter dalam film, kemungkinan akan 

meredakan ketegangan ketika membahas topik-topik pribadi yang lebih sensitif 

secara langsung. Pendapat Fischoff & Stuart, 2006 (dalam Powell 2010) menyatakan 

bahwa film dapat mempengaruhi cara pandang dan mengubah sikap seseorang.  

Oleh karena efek sebuah film sangat kuat karena pengaruh sinergis musik, 

dialog, lighting, sudut pengambilan gambar, dan sound effect memungkinkan film 

untuk melewati defensive cencors di dalam diri individu. Pendapat yang disampaikan 

oleh beberapa ahli tersebut menunjukkan bahwa film atau sinema merupakan salah 

satu teknik yang dapat digunakan untuk mengubah cara pandang seseorang dan 

mengembangkan perilaku positif dari sebuah film atau sinema, dalam hal ini adalah 

sikap asertif. 

Sikap asertif yang dikembangkan adalah sikap asertif siswa dalam 

mengekspresikan perasaan, keterampilan mengungkapkan pikiran dan pendapat 

pribadi, keterampilan mengatakan tidak, keterampilan mengembangkan kesadaran 

diri, keterampilan memperjuangkan hak-hak pribadi, keterampilan memberi arahan, 

dan keterampilan mengatasi konflik. Ketujuh aspek sikap asertif tersebut dilatihkan 

dengan memilih sinema yang relevan sesuai dengan indikator sikap asertif yang 

dikembangkan.  

Tip siswa untuk menjadi lebih asertif adalah: (1) meningkatkan percaya diri, 

bahwa pribadi yang penuh percaya diri dapat menciptakan kesan atau pencitraan diri 

oleh orang lain. Contoh: berbicara dengan yakin jangan berguman apalagi bersuara 

pelan; (2) katakan apa yang diinginkan, yaitu berbicara tidak dengan agresif atau 

kasar, ekspresikan keinginan dan pendapat pribadi dimana saja diperlukan, jangan 
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diam dan menunggu, selalu berusaha mengekspresikan diri; (3) tingkatkan 

kemampuan bahasa tubuh (kinestetik), bahwa bahasa tubuh memiliki peran penting 

dalam berkomunikasi non verbal, lakukan kontak mata ketika berbicara dengan 

orang lain, berlatih agar ekspresi dan suara tetap kontrol; (4) jangan membiasakan 

terlalu banyak minta maaf, bukan berarti mengatakan maaf tidak boleh dilakukan 

melainkan dihindari, terlalu sering minta maaf untuk sesuatu yang tidak diperlukan 

terkesan menjadi orang yang lemah atau tidak berdaya; (5) berani berkata “tidak”, 

artinya dalam hubungan interpersonal didasarkan pada sikap saling percaya dan 

saling menghargai bukan sikap mendominasi, karena hal tersebut dapat 

mengembangkan sikap asertif; (6) bekali diri dengan informasi akurat, artinya 

membekali diri dengan informasi dan fakta yang akurat dapat membuat lebih percaya 

diri, pada gilirannya membantu bersikap lebih asertif; dan (7) tidak perlu 

menyenangkan semua orang, artinya seseorang sadar tidak mungkin dapat 

menyenangkan semua orang. Belajar mengatakan “tidak” jika memang diperlukan. 

Belajar menjadi lebih asertif dalam setiap hubungan interpersonal dapat memberi 

peluang untuk menjalani hidup lebih bahagia.  

 

Penutup 

Stop bullying di sekolah merupakan salah satu program kolaborasi antara 

sekolah, pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Program tersebut harus diterapkan  

untuk mencegah perilaku bullying baik konvensional (face to face) maupun 

cyberbullying melalui teknologi elektronik—Telepon, layanan pesan singkat (SMS), 

komputer, situs Web, email, video conferencing, telehealth, dan sekarang 

smartphone berbasis android.  

Penguatan kerjasama sekolah dengan Kementerian Hukum dan HAM dan 

Dinas Pendidikan kota/kab perlu ditingkatkan. Sekolah memfasilitasi program-

program yang digagas orangtua secara independen—POCO, FKPLE, Mother Day 

ditengarai sebagai wujud realisasi kerjasama sekolah dan masyarakat. 

Sekolah tetap memberikan pelayanan prima kepada sivitas akademik—guru, 

tendik, siswa, memfasilitasi sarana dan prasarana—olah raga, kesenian, ruang 

bermain, menggalakkan program Green School, penataan UKS unggul, 

diperuntukkan agar siswa betah belajar di sekolah. Lebih khusus guru BK senantiasa 

memberikan pelayanan yang profesional untuk mencegah perilaku bullying melalui 

layanan psikoedukasi—latihan asertif dengan teknik sinema. 
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