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PFA itu apa ya? Hmm…



APA ITU PFA?

• Istilah PFA pertama kali muncul pada dekade 1940-an 
saat Perang Dunia II.

• PFA=P3K=Pertolongan pertama pada orang yang 
mengalami masalah psikis dan sebagai tindak
pencegahan memburuknya kondisi mental seseorang

• Sebagai bentuk dukungan sosial

• Sangat mengutamakan kemampuan mendengarkan
dan memahami perasaan orang lain

• Membantu orang lain untuk memiliki akses terhadap
informasi yang dibutuhkan

• Melindungi orang lain dari bahaya fisik maupun psikis



Level Bantuan Psikologis

PFA

Konseling

Psikoterapi

“PFA dapat diberikan oleh non-profesional di bidang
kesehatan mental, dengan sebelumnya telah

mendapatkan edukasi dan pelatihan”







“Prinsip PFA”

• Bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh
profesional

• PFA bukan wawancara psikologis
• PFA tidak sama dengan konseling
• PFA bukan intervensi psikologi klinis
• Pendamping dalam PFA tidak memaksa penyintas

untuk menceritakan secara detail terkait
perasaan dan masalah mereka. Pendamping
wajib mendengarkan bila penyintas ingin
bercerita.

psychological first aid.mp4


“Mengapa PFA mjd Penting?”

• Penyintas akan lebih baik secara psikis bila 
(WHO, 2015):

• Merasa terlindungi, terhubung dengan orang lain, tenang, 
dan memiliki harapan

• Memiliki akses informasi, akses sosial, dan akses emosional

• Menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat 
beradaptasi dengan masalah

• Ketiga hal tsb “disediakan” oleh pendamping 
dalam PFA



PFA: Siapa, Kapan, dan Di mana?

• Siapa yg memperoleh manfaat PFA?
• Semua orang (anak dan dewasa) yang mengalami situasi 

krisis dan masalah psikis

• Kapan sebaiknya PFA diberikan?
• Segera setelah seseorang mengalami masalah psikis/ 

distres

• Di mana sebaiknnya PFA diberikan?
• Di mana pun selama lokasi tersebut aman dan menjaga 

privasi penyintas



Penyintas yg Membutuhkan Perhatian
Lebih

• Anak dan Remaja, khususnya yang terpisah/ 
berpisah dari orangtuanya

• Orang dengan keterbatasan fisik, lansia, ibu 
hamil

• Orang yang berisiko mengalami diskriminasi 
atau tindak kekerasan, misalnya: etnik 
minoritas (pada bencana perang atau 
kerusuhan), orang dengan masalah kejiwaan, 
wanita (pada kasus kejahatan seksual/ KDRT)



Level Bantuan Psikologis

PFA

Konseling

Psikoterapi

“PFA dapat diberikan oleh non-profesional di bidang 
kesehatan mental, dengan sebelumnya telah 

mendapatkan edukasi dan pelatihan”



Apa itu Bantuan Psikologis?

• Bantuan psikologis adalah 
perhatian/dukungan yang dilakukan antara 
dua orang atau lebih dalam bentuk proses 
bercerita, mendengarkan, atau 
menghubungkan orang yang mengalami 
masalah emosional dengan sumber bantuan 
profesional 



PRINSIP AKSI PFA (3L)

• LOOK/AMATI

• Peka terhadap kondisi siswa 

• LISTEN/DENGARKAN

• Mau mendengarkan cerita siswa

• LINK/HUBUNGKAN

• Mau membantu jika siswa memang butuh 
penanganan psikis lebih lanjut (hubungkan ke 
profesional di bidang tersebut)

Video Pelatihan/psychological first aid.mp4


Yuk Lakukan PFA

PFA

Amati

Dengarkan

Beri rasa 
nyaman

Koneksi

Lindungi

Harapan



• Baik korban maupun pelaku yang
terlibat dalam kasus hukum
mengalami guncangan emosi yang
berpengaruh terhadap pikiran dan
perilaku mereka (Probowati, 2008).

• Pendampingan psikologis diberikan
dengan permintaan/persetujuan
aparat hukum
(polisi/pengacara/jaksa/hakim).

• Idealnya, pendampingan psikologis
diberikan kepada seluruh individu
yang terlibat kasus hukum, namun

karena keterbatasan individu,
prioritas saat ini adalah
pendampingan psikologis terhadap
perempuan dan anak.

• Saat ini, kepolisian resort di
Indonesia sudah ada Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak
(Unit PPA).

Mengapa Diperlukan 
Pendampingan Psikologis?



• Pada dasarnya, pendampingan psikologis dapat 
diberikan di seluruh tahapan kasus hukum, yaitu:

– Tahap pemeriksaan awal (memberikan stabilisasi jika 
emosi pelaku/korban masih labil)

– Tahap penyusunan BAP (membantu kepolisian 
menggali informasi dari pelaku/korban)

– Tahap persidangan (menjadi saksi ahli atau 
mendampingi pascapersidangan)

– Tahap pemulihan (khusus untuk korban, 
mendampingi hingga beberapa waktu setelah kasus 
berakhir). 

Kapan Pendampingan Psikologis 
dapat Diberikan?



• Waktu

• Alat dan Teknik Psikologis yang 
Digunakan

• Bahasa/Cara Berkomunikasi

Faktor yang Berpengaruh terhadap 
Efektivitas Pendampingan pada Anak



• Pendekatan

Tujuan pendekatan psikologi adalah untuk menggali informasi terkait

peristiwa kriminal (berupa kekerasan fisik/verbal/seksual) yang dialami oleh
korban dan dampak psikologis yang mereka rasakan. Untuk menggali
informasi, konselor/psikolog membutuhkan beberapa tools tambahan. Pada
anak, pendekatan yang dibutuhkan relatif lebih lama dan kompleks. Sebagai
korban, anak tentu saja tidak mudah percaya pada orang yang baru
dikenalnya. Psikolog/konselor perlu menciptakan suasana santai sambil
bermain, tanpa menghilangkan esensi asesmen psikologi itu sendiri.

Proses intervensi sangat mungkin terjadi bersamaan dengan proses asesmen

Pendekatan dan Pemulihan 
Psikologis pada Anak 

Berkebutuhan Hukum



• Permainan ini sangat sederhana, namun cukup efektif untuk mengenal emosi yang sedang dirasakan 
oleh anak. Konselor cukup membawa kertas atau stiker yang berisi enam emoticon. 

• Tiap emoticon mewakili emosi (dari kiri atas ke kanan) senang/bahagia, sedih, marah, ingin menangis, 
takut, atau jijik. Jawaban anak bisa menjadi pembuka ke pertanyaan lainnya. Misalnya, jika anak 
menjawab dia sedang takut, tanyakahlah apa yang membuatnya takut. 

• Jika anak belum mau menjawab, biarkan saja hingga anak merasa nyaman dengan kehadiran konselor. 

Permainan Mengenal Emosi 



• Skala emosi digunakan sebagai alat bantu untuk 
memudahkan psikolog mendeteksi apa yang dirasakan 
oleh anak. 

• Skala ini digunakan jika anak sudah memastikan emosi 
apa yang dirasakan olehnya. Misalnya, anak mengatakan 
sedang bahagia, psikolog bisa bertanya, bahagianya yang 
seperti apa. 

• Psikolog dapat menunjukkan emoticon yang ada pada 
skala emosi. Jenis-jenis emoticon di dalam skala dapat 
dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Skala Emosi



• Hand Puppet adalah teknik stimulasi cerita pada 
anak dengan menggunakan boneka.

• Photo voice adalah teknik stimulasi cerita 
dengan menggunakan media foto. Lewat teknik 
ini, korban diajak menyusuri lokasi tertentu 
sambil diberikan kamera untuk mengambil foto 
apa pun yang mereka anggap menarik. 

Hand Puppet dan Photo Voice



Apa Bentuk PFA yang dapat Dilakukan oleh 
Pendamping/Konselor?

• Berikan Stabilisasi (Menenangkan diri): menarik 
nafas , memberikan air minum, memeluk, 
menggenggam tangan, memegang bahu

• Identifikasi Perasaan dan Pikiran dan apa 
dampaknya terhadap Perilaku mereka (dengan 
bahasa anak)

• Identifikasi bagaimana peristiwa tsb terjadi (dengan 
bahasa anak, dengan menggunakan permainan)

• Libatkan anak untuk menemukan alternatif solusi 

• Identifikasi kelebihan/potensi anak



Panduan Praktik PFA

• Sharing Kasus (Group Discussion)
• Tiap kelompok terdiri dari 5-6 orang. Silakan tiap anggota kelompok

menyampaikan pengalaman menangani kasus anak berkebutuhan
hukum. Sepakati satu kasus yang akan diambil mjd kasus kelompok.
Desain alur penanganan kasus sesuai prinsip PFA. Evaluasi apakah
penanganan yang dilakukan selama ini sudah selesai dengan
prinsip PFA



• Untuk diskusi lebih lanjut, bisa melalui 

• Email : yudikurniawan@usm.ac.id

• Ponsel : 082225032016

• Atau silakan berkunjung ke blog:

• www.kompasiana.com/yudikurniawan

• Yudi Kurniawan, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Dosen 
Fakultas Psikologi Universitas 

Semarang/Sekretaris Ikatan Psikologi Klinis 
Jawa Tengah)

mailto:yudikurniawan@usm.ac.id
http://www.kompasiana.com/yudikurniawan


BIMBINGAN TEKNIS 
PENCEGAHAN BULLYING BAGI KADER 

MASYARAKAT
DI KOTA SEMARANG

Veronika Febriana Dian Pertiwi



MATERI 1



SECARA ETIMOLOGI
Bully = penggertak, orang 
yang mengganggu orang 

lemah.

SECARA 
TERMINOLOGI

Adalah sebuah hasrat untuk
menyakiti, diperlihatkan
dalam aksi, yang
menyebabkan seseorang
menderita



Jadi Bullying...

Adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan yang terjadi dengan unsur pemaksaan
secara psikologis maupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang 

lebih lemah oleh orang lain.

Masih sulit mencari padanan kata untuk bullying dalam bahasa Indonesia.



BENTUK BULLYING

Penyiksaan, 

Penekanan,

Pemaksaan, 

Penindasan, 

Perpeloncoan,

Pemalakan,

Pengucilan,

Intimidasi.



UNSUR-UNSUR BULLYING

Keinginan untuk menyakiti 

(desire to hurt)
Tidakan negatif 

Ketidakseimbangan 
kekuatan

(imbalance power)

Pengulangan 

(agresi lebih lanjut)
Kesenangan vs Tertekan Teror 



SIAPAKAH YANG BERPERAN DI DALAMNYA?

BULLIES  Pelaku

VICTIM  Korban

BULLY-VICTIM  pelaku dan korban

NEUTRAL  Pihak lain



JENIS-JENIS PERILAKU BULLYING

BULLYING FISIK

•Dilihat oleh mana 
karena ada sentuhan 

fisik

BULLYING VERBAL

• terdengar (mencaci, 
membentak, 

memfitnah, dll)

BULLYING MENTAL

•paling berbahaya, 
jarang tertangkap 

indera (memandang 
penuh ancaman, 

mendiamkan, 
mengucilkan, teror 
sms, memandang 

rendah)



BULLYING 
RELASIONAL

• penindasan 
dengan unsur 
merusak relasi 

sosial

CYBER-
BULLYING

• Pesan sms, sosial 
media, internet, 
tidak ada kontak 

fisik

SEXUAL-
BULLYING

(PELECEHAN 
SEKSUAL)

• Melibatkan unsur 
seksual



FAKTOR PENYEBAB

Internal

• Kondisi di dalam diri baik pelaku mupun korban

Keluarga

• Latarbelakang atau kondisi keluarga yang bermasalah

Sekolah

• Toleran atau justru mengabaikan, contoh : hukuman yang tidak membangun

Kelompok Teman Sebaya

• Eksistensi diri dalam kelompok

Kondisi Lingkungan Sosial

• Kesenjangan sosial yang ekstrim

Tayangan Televisi, Media Cetak, atau Internet

• Menirukan gerakan dan kata-kata



Kondisi diri

Karena kebiasaan

Ingin berkuasa dan dihormati

Kesulitan mengarahkan rasa maragh dan kecewa

Senang menyakiti orang lain

Tidak merasa bersalah



MARI BERDISKUSI



MATERI 2



PELAKU, KORBAN, dan/atau SAKSI

PANDANGAN PSIKOLOGIS



PELAKU (BULLIES)

Merasa lebih kuat, 
senior, tampak PD

Cenderung 
mendominasi 
kelompok dan 

manipulatif

Tidak 
bertanggungjawab

Pencemas



Agresif Tidak berempati 

Memiliki konsep 
positif terhadap 

kekerasan

Memiliki 
permasalahan 
dalam keluarga



DAMPAKNYA

Drop out

Kriminalitas

Memperkuat 
komunitas

Menciptakan 
generasi 
lajutan

Miras dan 
narkotika

Konsep diri 
buruk

Labeling 
sosial



KORBAN

Dipandang lemah dan pertahanan diri rendah

Sensitif

Pendiam, pemalu, cemas

Anak berkebutuhan khusus

Anak cerdas berbakat

Kurang mampu secara ekonomi



DAMPAKNYA

Kepercayaan 
dirinya rendah

Pemalu dan 
penyendiri

Merosotnya 
prestasi 

akademik

Merasa 
terisolasi dari 

sosial

Depresi dan 
trauma

Terpikir untuk 
bunuh diri



SAKSI

Orang yang berada di sekitar tempat terjadinya perilaku bullying. 
Mereka yang menangkap secara inderawi dan merekam dalam ingatan.



DAMPAKNYA

Perasaan 
takut dan 

cemas

Potensi 
Trauma

Merasa 
Terancam

Potensi 
mencontoh 

dan 
melakukan 

konsep diri



PENCEGAHAN

DI RUMAH / LINGKUNGAN 
SOSIAL :

1. Menciptakan nyaman tanpa 
diskriminasi

2. Melibatkan anak sehingga 
sosial menjadi terbiasa

3. Mencari EMAS dari masing-
masing anak

4. Pembentukan Karakter  
keluarga yang hangat dan 

saling menopang
5. Pembinaan Psikis dan 

Rohani secara kelompok

DI SEKOLAH :
1. PSIKOEDUKASI untuk seluruh 

komponen sekolah tentang 
toleransi dan menghargai

2. Sanksi tegas pada pelaku 
Bullying

3. Supporting network dan 
melakukan kontrol  duta anti 

Bullying
4. Kelas Psikologi dalam rangka 

pembentukan karakter
5. Menggali potensi siswa untuk 

dapat dijadikan prestasi dan 
penghargaan



Psychological First Aid dalam 
Penanganan Bullying di Sekolah

Yudi Kurniawan, M.Psi., Psikolog



PFA itu apa ya? Hmm…



Mengapa PFA di Sekolah itu penting?

Nasional

6 dari 100 penduduk mengalami masalah
mental emosional ringan-sedang (Rentang usia

>12 tahun)

2 dari 1000 penduduk mengalami gangguan
kejiwaan berat

JAWA TENGAH

5 dari 100 penduduk mengalami masalah
mental emosional ringan-sedang

2 dari 1000 penduduk mengalami gangguan
kejiwaan berat

Sumber: Riset Kesehatan Dasar Kemenkes 2013



Dampak Sosial Masalah Mental-Emosional

Negara

Masyarakat

Keluarga

Individu

1. Produktivitas
menurun

2. Beban psikis dan
sosial keluarga

3. Ancaman terhadap
generasi masa
depan











Benarkah demikian?

• Survei International Center for Research on Women (ICRW), 
bahwa 84 persen anak Indonesia pernah mengalami 
kekerasan di sekolah.

• Kekerasan terjadi dalam bentuk fisik, verbal, dan psikis.

• Data dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia

• Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan
fungsi sekolah sebagai tempat belajar yang
menyenangkan?



“Mengapa PFA di Sekolah itu 
Penting?”

• Seseorang akan lebih baik secara psikis bila 
(WHO, 2015):

• Merasa terlindungi, terhubung dengan orang terdekat, 
tenang, dan memiliki harapan

• Memiliki akses informasi, akses sosial, dan akses emosional

• Menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dapat 
beradaptasi dengan masalah

• Ketiga hal tsb “disediakan” oleh pendamping 
dalam PFA , dalam hal ini adalah guru di sekolah



APA ITU PFA di Sekolah?

• PFA=P3K=Pertolongan pertama pada siswa yang mengalami masalah psikis

dan sebagai tindak pencegahan memburuknya kondisi mental

• Sebagai bentuk dukungan sosial terhadap siswa yang mengalami masalah

mental

• Sangat mengutamakan kemampuan mendengarkan dan memahami perasaan

siswa (kemampuan empati)

• Membantu siswa untuk memiliki akses terhadap informasi yang dibutuhkan

• Melindungi siswa dari bahaya fisik maupun psikis



Level Bantuan Psikologis

PFA

Konseling

Psikoterapi

“PFA dapat diberikan oleh non-profesional di bidang
kesehatan mental, dengan sebelumnya telah

mendapatkan edukasi dan pelatihan”



Apa itu Bantuan Psikologis?

• Bantuan psikologis adalah 
perhatian/dukungan yang dilakukan antara 
dua orang atau lebih dalam bentuk proses 
bercerita, mendengarkan, atau 
menghubungkan orang yang mengalami 
masalah emosional dengan sumber bantuan 
profesional 



PFA di Sekolah

• Penerima manfaat
kebijakan

• Peer support
system

• Pemantau sistem
PFA di sekolah

• Pelaksana
kebijakan

• Perumus kebijakan

Kepala
Sekolah

Guru

SiswaOrangtua



“Prinsip PFA di Sekolah”

• Bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh
profesional

• PFA bukan wawancara psikologis

• PFA tidak sama dengan konseling

• PFA bukan terapi psikologi

• Guru tidak memaksa siswa untuk menceritakan
secara detail terkait perasaan dan masalah
mereka. Guru wajib mendengarkan bila siswa
ingin bercerita.

psychological first aid.mp4


“Prinsip PFA di Sekolah”

• Amati dan pelajari kondisi emosi siswa
• Jalin hubungan dan komunikasi dengan siswa
• Berikan rasa nyaman dan ketenangan
• Tunjukkan sikap baik, tenang, dan rasa kasih sayang
• Bantu pemenuhan kebutuhan dasar
• Dengarkan semua keluhan
• Beri penghiburan yang realistis
• Mendorong cara penanggulangan/coping yang baik
• Siswa kelas X-XII dapat dilibatkan sebagai kelompok

pendukung siswa yang sedang butuh bantuan
• Berika informasi terbaru dan akurat
• Sarankan ke sumber rujukan terpercaya

psychological first aid.mp4


“Manajemen PFA di Sekolah”
• Membangun koneksi dan memulai pelibatan 

dalam kegiatan siswa

• Hadirkan lingkungan yang aman dan nyaman

• Stabilisasi kondisi psikis siswa dan bangun 
sumber daya positif

• Penuhi kebutuhan dasar dan pertimbangkan 
risiko terhadap siswa

• Membangun koneksi dan dukungan sosial

• Memberikan rujukan dan membangun jaringan

• Melakukan pemeliharaan diri (ditujukan kepada 
guru)



PRINSIP AKSI PFA (3L)

• LOOK/AMATI

• Peka terhadap kondisi siswa 

• LISTEN/DENGARKAN

• Mau mendengarkan cerita siswa

• LINK/HUBUNGKAN

• Mau membantu jika siswa memang butuh 
penanganan psikis lebih lanjut (hubungkan ke 
profesional di bidang tersebut)



Yuk Lakukan PFA

PFA

Amati

Dengarkan

Beri rasa 
nyaman

Koneksi

Lindungi

Harapan



PFA pada Kasus Bullying di Sekolah

• Kasus Bullying (Perundungan)

• Beberapa dampak bullying: perilaku 
menentang, perilaku murung, tidak mampu 
bersosialisasi, emosi tidak stabil)

Video Seminar/Stop Bullying! Murid Baru Cerita Anak Sekolah.mp4


PFA untuk Kasus Perundungan di 
Sekolah

Andi dan Budi sering
bertengkar. Mereka saling

memukul. Biasanya setelah
itu mereka berbaikan kembali

Andi selalu diolok oleh
teman sekelasnya. 

Bahkan ketika diam pun 
Andi tetap diolok-olok. 
Dia juga sering ditolak

saat harus mengerjakan
tugas berkelompok

Budi dan Andi berlarian
di halaman sekolah, 

sambil sesekali saling
ejek dan bertengkar

Mana di antara 
kasus tsb yang 

termasuk 
perundungan?

Video Seminar/Stop Bullying - Stop Kekerasan di Sekolah.mp4


Syarat Sebuah Perilaku Dikatakan 
Merundung

• Semua pihak merasa
senang

• Tidak ada yang tersakiti

• Posisi setara

Bercanda

• Semua pihak merasa
marah

• Posisi setara

• Ada kemungkinan
berdamai

Bertengkar
• Salah satu pihak disakiti

dengan sengaja

• Posisi tidak setara

• Ada relasi kuasa

• Terjadi berulang dalam
kurun waktu tertentu

Rundung



Mengapa Bullying bisa terjadi di Sekolah?
Belum ada intervensi yang tegas dari Sekolah

Guru dan orangtua cenderung menyelekan
masalah

Anak yang menjadi saksi mata takut untuk 
melawan

Minim pengawasan

Guru tidak selalu ada di sekitar siswa

Kurangnya contoh positif

Siswa terpapar banyak perilaku agresif



Tiga Peran Utama dalam Bullying

Saksi

Korban

Pelaku

Selalu ada pola 
Relasi Kuasa dalam 

Bullying



Jenis Bullying di Sekolah

• Mengejek

• Merusak barang

• Menghina

• Berkata kasarLangsung

• Menyebar gosip

• Menirukan gerakan siswa yang dibully

• Membuat lelucon hinaan

• Menghasut orang lain untuk 
mengucilkan

• Cyberbullying

Tidak 
Langsung



Mengapa Bullying Harus Dihentikan?
Depresi

Cemas

Gangguan tidur

Berpotensi mjd pelaku bullying
di kemudian hari

Bunuh diri

• Korban

Potensial mjd pelaku kekerasan 
dan kejahatan di masa depan

Potensial mjd pecandu rokok 
dan narkotika

Potensial terlibat dalam 
aktivitas seks pranikah

• Pelaku

Potensial mjd pecandu rokok 
dan narkotika

Depresi

Bolos sekolah

Melanggar peraturan

Gagal di akademik

• Saksi



Apa yang Harus dilakukan oleh Guru Ketika 
Menemukan Kasus Bullying?

Hentikan Peringatan Klarifikasi

DokumentasiDukunganProgram

Pengawasan



Siklus Perundungan

Perundungan
1

Korban
perundungan

1

Pelaku
perundungan

2

Korban
Perundungan

2 

Pelaku
perundungan

3



Prinsip PFA 1 untuk Perundungan: Look

Lokasi
rawan

Kantin

Perjalanan
dari rumah
ke sekolah

Tempat
parkir

toilet

kelas

Lapangan



Prinsip Aksi PFA 2

LISTEN

Dengarkan keluhan siswa yang 
menjadi korban

Identifikasi kebutuhan 
dasarnya

LINK

Usahakan terhubung dengan 
orangtua siswa

Bila siswa menunjukkan gejala 
stres dan kecemasan, rujuk 
kepada psikolog



Mendeteksi Pembully
• Suka memamerkan bagaimana dia menguasai orang lain

• Sulit bersikap sportif

• Cenderung senang melihat kesusahan orang lain

• Cenderung mendapatkan yang diinginkan dengan cara apapun

• Pandai menyembunyikan perilaku negatif dari guru dan orangtua

• Berbohong untuk menyelamatkan diri dari hukuman

• Memiliki geng/kumpulan teman yang mengikutinya

• Cenderung mendominasi orang lain

• Mudah marah dan tersulut emosinya

• Sangat peduli pada penghormatan orang lain atas dirinya

• Cenderung menimpakan kesalahan pada orang lain

• Melanggar aturan dengan sengaja

• Mencari perhatian dengan cara negatif



Tanda-tanda Siswa butuh PFA

1. Hilang fokus dalam belajar

2. Mengalami luka yang tidak wajar

3. Muncul perilaku yang tidak biasa

4. Sering kehilangan barang-barang

5. Perubahan pola makan

6. Rendah diri berlebihan

7. Lebih sering menyendiri saat ada aktivitas bersama

8. Tidak mampu mengontrol emosi (marah berlebihan, sedih 
berlebihan)

9. Tidak mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan 
sosial/sekolah



Mengapa Siswa Menjadi Korban?

Tampak 
berbeda 
dari 
siswa lain

Terlihat 
lemah dan 
tidak 
mampu 
membela 
diri

Hanya punya 
sedikit/sama 
sekali tidak 
punya teman

Kepercayaan
diri rendah

Sulit 
bergabung 
dengan 
kelompok 
sebayanya



PFA yang dapat dilakukan oleh 
Guru

• Amati perilaku siswa

• Penuhi kebutuhan emosionalnya (kebutuhan 
untuk didengarkan, kebutuhan untuk dihargai)

• Mayoritas siswa yang mengalami masalah 
perilaku di sekolah, memiliki masalah bawaan
dari rumah. 

• Selalu terhubung dengan orangtua



Karakter Generasi Milenial (1990-
sekarang)

Karakter Positif Karakter Negatif

Sangat menyukai tantangan Terlalu banyak yang diinginkan

Mudah belajar terhadap hal baru Mudah menyampaikan keluhan

Terbuka terhadap perbedaan Reaktif

Komunikatif Spontan menyampaikan kritik



TIPS UNTUK MENJAGA KESEHATAN MENTAL SISWA

1. Bantu siswa menemukan minatnya

2. Mendesain situasi belajar yang tidak memicu 
kecemasan dan stres siswa

3. Hargai sekecil apapun perkembangan belajar siswa,
sekalipun itu tidak di ranah kognitif. Misalnya: bisa
menulis dengan rapi, mengembalikan barang pada
tempatnya, menolong teman yang sedang kesulitan

4. Buat aturan yang konsisten di sekolah (tidak ada
standar ganda yang berbeda antara satu siswa dan
siswa lain).



Deteksi Pola Masalah Psikologis pada Anak

MASA ANAK-ANAK MASA REMAJA MASA DEWASA

Perilaku menentang
Membuat kegaduhan di 
rumah dan sekolah

Keluar rumah tanpa izin
Menyukai hal-hal yang 
dilarang oleh pihak otoritas

Tidak mengenal siapa dirinya
Tidak mampu beradaptasi 
ketika ada masalah

Pemurung Tidak mampu
mengekspresikan emosi

Kesulitan dalam menjalin
hubungan interpresonal

Susah diajak bicara Tidak mau mendengarkan
orangtua

Tidak mampu berkomunikasi 
dengan baik

Mudah menangis Tidak mampu menolak 
ajakan teman sebaya/ mudah
terpengaruh lingkungan

Kesulitan untuk mandiri

Mudah marah karena
permintaannya tidak dituruti

Konflik teman sebaya Menjadi individu yang 
dominan

Menumbuhkan perilaku 
bermusuhan dengan teman 
sebaya

Perilaku menentang di 
lingkungan

Cenderung berkonflik dengan
lingkungan



Pencegahan dan Penanganan Bullying di 
Sekolah

Penanganan

Investigasi

Konsekuensi

Evaluasi

Kuratif

Kebijakan 
sekolah

Kurikulum

Strategi 
pencegahan 

bullying

Evaluasi

Preventif



• Untuk diskusi lebih lanjut, bisa melalui 

• Email : yudikurniawan@usm.ac.id

• Ponsel : 082225032016

• Atau silakan berkunjung ke blog:

• www.kompasiana.com/yudikurniawan

• Yudi Kurniawan, S.Psi., M.Psi., Psikolog (Dosen 
Fakultas Psikologi Universitas 

Semarang/Sekretaris Ikatan Psikologi Klinis 
Jawa Tengah)

mailto:yudikurniawan@usm.ac.id
http://www.kompasiana.com/yudikurniawan

	Materi Pak Yudi Kurniawan-2.pdf
	Materi Bu Veronika Febriana Dian Pertiwi.pdf
	Materi Pak Yudi Kurniawan-1.pdf

