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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari 

berbagai suku, ras, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, serta kepercayaan. 

Fenomena tersebut, sebenarnya dapat diolah dengan intergritas bangsa yang tinggi, 

hal mana bangsa Indonesia tidak hanya dapat membangun dirinya untuk menjadi 

suatu bangsa yang utuh, tetapi juga layak untuk memperoleh tempat sebagai 

bagian dunia internasional, yang dapat berdampingan dengan bangsa-bangsa lain 

di dunia, salah satunya dengan pendidikan formal (sekolah). 

Pendidikan formal (Sekolah) merupakan agen sosialisasi setelah keluarga, 

dimana seorang anak mulai mempelajari nilai-nilai baru yang tidak diperolehnya 

dalam keluarga. Sekolah merupakan sarana untuk mempersiapkan seorang anak 

untuk menghadapi peranannya dalam masyarakat.  

Pada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan awal seperti 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, peranan 

guru sangat besar bahkan dominan.  Pada taraf pendidikan formal tersebut, guru 

mempunyai peranan yang cenderung mutlak di dalam membentuk dan mengubah 

pola perilaku anak didik. Keadaan berubah setelah anak (yang sudah menjadi 

remaja) memasuki Sekolah Menengah Atas. Peran guru dalam membentuk dan 

mengubah perilaku anak didik dibatasi dengan peran anak didik itu sendiri dalam 

membentuk dan mengubah perilakunya. Sudah tentu bahwa guru masih tetap 

berperan di dalam hal membimbing anak didiknya agar mempunyai motivasi yang 
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besar untuk menyelesaikan studinya dengan baik dan benar. Setidaknya itulah 

yang menjadi peranan yang sangat diharapkan dari guru di tingkat Sekolah 

Menengah Atas  (Muhamad Marwan, 2011). 

Para siswa yang terdiri dari para remaja sudah mulai mempunyai sikap 

tertentu, kepribadiannya mulai terbentuk dan menuju kemandirian. Oleh karena 

itu, para remaja mulai mengkritik keadaan sekolah yang kadang-kadang tidak 

memuaskan baginya. Pada tingkat pendidikan ini, ketertarikan dan komitmen 

serta ikatan terhadap teman sebaya menjadi sangat kuat. Hal ini karena remaja 

merasa bahwa orang dewasa tidak dapat memahami mereka, sehingga hanya 

dengan seusianya ada kedekatan fisik ataupun psikis. Mereka kadang-kadang 

bergurau melampaui batas kewajaran sehingga tidak disadari membuat orang lain 

sekitarnya menderita, dan bila diperingatkan biasanya tidak mau menerima 

dan  bahkan berbuat lebih dahsyat lagi. Hal yang demikian itu membuat remaja 

bangga dengan perbuatan yang dianggap tidak wajar (Muhamad marwan, 2011). 

Banyak pelaku bullying memiliki karakteristik psikologis. Tetapi umumnya 

perilaku bullying mereka di pengaruhi oleh toleransi sekolah atas perilaku 

bullying, sikap guru, dan faktor lingkungan yang lain. Selain itu, lingkungan 

keluarga juga mempengaruhi perilaku bullying siswa.  

Secara fisik, pelaku bullying tidak hanya didominasi oleh anak yang berfisik 

besar dan kuat, anak bertubuh kecil atau sedang yang memiliki dominasi 

psikologis yang besar di kalangan teman-temannya juga dapat menjadi pelaku 

bullying. Alasan yang paling jelas mengapa seseorang menjadi pelaku bullying 

adalah bahwa pelaku bullying merasakan kepuasaan apabila ia berkuasa 
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dikalangan teman sebayanya. Selain itu, tawa teman-teman seklompok saat ia 

mempermainkan sang korban memberikan penguatan terhadap perilaku bullying 

(Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, 2008:14) 

Bullying memang tidak ada habisnya untuk dibahas, mulai dari anak-anak 

sampai orang dewasa pernah mengalaminya, tak sedikit anak yang bercerita 

kepada orang tuanya bahwa mereka mengalami tindakan kekerasan (bullying) di 

sekolah. Anak yang mendapat perilaku bullying antara lain, sering mendapatkan 

ejekan, di beri julukan yang buruk, diberi cap, serta terkadang mereka menerima 

perkataan yang kasar dari teman sebayannya yang membuat mereka rendah. 

Menurut Agustina (2010) Perlindungan anak sudah di atur dalam Pasal 54 

UU No.23 Tahun 2002 isinya: “Anak didalam dan lingkungan sekolah wajib 

dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola kelas, atau 

teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan 

lainnya”.   

Bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk 

menyakiti orang yang dianggap lemah, dilakukan dengan perasaan senang tanpa 

adanyanya perasaan bersalah untuk menyakiti orang lain, perilaku bullying 

dilakukan karena penentangan terhadap peraturan sekolah, guru, dan teman 

sebayanya. Faktor yang mendominasi siswa melakukan tindakan bullying di 

sekolah adalah faktor lingkungan dimana anak itu tingal, karean tempat tinggal 

mendominasi anak membawa sifat dan karakter tersebut kedalam lingkungan 

sekolah hal ini di sebabkan kebanyakan para siswa-siswa yang sering melakukan 

tindakan bullying mereka hanya ingin mencari perhatian dan menemukan jati diri. 
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Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan terwujudnya sikap, 

perilaku yang baik, serta tanggung jawab, sehingga sebagai warga negara 

Indonesia khususnya pada generasi muda akan memiliki kesadaran hukum yang 

tinggi. Perilaku bullying yang di lakukan oleh siswa perlu di ketahui lebih lanjut 

lagi dan memberikan penanganan secara didini dalam menanggulangi kasus 

terjadinya bullying di sekolah, agar sekolah terbebas dari tindakan-tindakan 

bullying, serta memberikan pendidikan berkarakter yang berbasis keislaman 

kepada para siswa. 

Visi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mewujudkan 

masyarakat demokratis merupakan reaksi atas kesalahan paradigma lama yang 

masih menggunakan istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). 

PPKn sangat mencolok dengan misi mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, 

memelihara persatuan kesatuan, tidak memaksakan pendapat, menghargai, dan 

lain-lain yang dirasionalkan demi kepentingan stabilitas politik untuk mendukung 

pembangunan nasional. 

Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan dalam lingkup dunia pendidikan 

sekolah dewasa ini dapat disimpulkan bagian pendahuluan pada naskah Standar 

Isi mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan praktik pendidikan 

selama ini Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia ternyata tidak hanya 

menggambarkan misi sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan 

Kewarganegaraan mengembangkan misi, sebagai berikut: 

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Kewarganegaraan 
dalam arti sesungguhnya yaitu civices education. Berdasarkan hal ini, 
Pendidikan Kewarganegaraan bertugas membina dan mengembangkan 
pengetahuan dan kemampuan peserta didik berkenaan dengan penerapan, 
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tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam 
berbagai aspek kehidupan bernegaran. Misalnya Pendidikan 
Kewarganegaraan di munculkan dalam pelajaran civic (Kurikulum 
1957/1962). Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi 
Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan (Kurikulum 1964); 
Pendidikan Kewarganegaraan Negara, perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah 
Indonesia, dan Civic (Kurikulum 1968/1969) dan PPKn (1994).   

2. Pendidikan Kewarganegaran sebagai pendidikan nilai dan karakter. 
Dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan bertugas dan membina dan 
mengembangkan nilai-nilai bangsa yang dianggap baik sehingga 
terbentuk warga negara yang berkarakter baik bagi bangsa bersangkutan. 
Contoh: Pendidikan dimuat dalam pembelajaran PMP (1975/1984), 
Pelajaran PPKn (Kurikulum 1994). Di perguruan tinggi di berikan mata 
kuliah Pendidikan Pancasila dan Filsafat Pancasila. 

3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan bela negara. 
Pendidikan kesadaran bela negara sehingga dapat diandalkan untuk 
menjaga kelangsungan negara dari berbagai ancaman. Contoh, di berikan 
mata kuliah kewiraan di perguruan tinggi. 

4. Pendidikan Kewargaengaraan sebagai pendidikan demokrasi (politik) 
Pendidikan Kewarganegaraan bertugas menyiapkan peserta didik 
menjadi warga negara yang demokratis untuk mendukung tegaknya 
demokrasi negara. dengan Pendidikan Kewarganegaraan, akan ada 
sosialisasi, desiminasi, dan penyebarluasan nilai-nilai demokrasi pada 
masyarakat.  
 

Materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam dalam mencegah terjadinya 

bullying pada siswa berkaitan dengan norma-norma dalam kehidupan yang 

mengenai norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan  norma hukum. 

Norma adalah aturan/ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman panduan, 

tuntunan, manusia dalam bertingkah laku dalam kehidupan, sedangkan tujuan 

norma adalah: 

a. Mewujudkan tatanan kehidupan yang aman, tertib, rukun dan damai. 
b. Menciptakan ketertiban, ketentraman, keamanan, kedamaian, dan 

kesejahteraan. 
 

Adapun manfaat atau fungsi norma adalah: Mengatur, mengarahkan, 

membatasi dan mengendalikan tingkah laku manusia agar tidak bertingkah 

sewenang-wenang. Sedangkan pentingnya norma adalah: membatasi dan 
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mengatur tingkah laku agar tidak sewenang-wenang, menciptakan kehidupan 

yang aman, tertib, serasi, selaras, dan seimbang, membentuk budi pekerti manusia 

yang baik, patuh, sadar, hukum dan memiliki akhlak mulia. 

Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah seorang guru harus mampu 

membimbing anak didik dan mampu menanamkan nilai-nilai yang terkandung 

dalam pancasila serta mampu mengarahkan anak didik dengan baik dan 

menanamkan pendidikan berkarakter berbasis keislaman. Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan juga harus berpartisipasi dalam menangani siswa-siswa yang 

bermasalah di sekolah, serta memberikan pembinaan yang baik kepada siswa-

siswa agar siswa tersebut tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada orang 

lain maupun siswa lainnya. Guru adalah seorang panutan yang harus bertindak 

sesuai dengan kompetensi yang di milikinya yaitu kompetensi kepribadian dan 

seorang guru juga harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada siwa, staf-staf 

pengajar di sekolah, dan orang tuan serta masyarakat sekitar dengan baik sesuai 

dengan kompetensi sosial guru. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, sangat beralasan 

dilakukan penelitian yang berjudul “Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan 

dalam mencegah terjadinya bullying pada siswa”, studi kasus di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2013. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah profil bullying siswa SMK Muhammadiyah 1 surakarta Tahun 

2013? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan bullying di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2013? 

3. Bagaimana peran guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah 

terjadinya  bullying pada siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 

2013? 

4. Kendala apa saja yang dihadapi oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan 

dalam mencegah terjadinya bullying pada siswa SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun 2013? 

5. Bagaimanakah solusi bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

mencegah terjadinya bullying pada siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 

Tahun 2013? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan profil bullying siswa SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun 2013. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying 

di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2013. 
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3. Untuk mendeskripasikan peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

mencegah terjadinya bullying pada siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 

Tahun 2013. 

4. Untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi guru Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam mencegah terjadinya bullying pada siswa SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2013.  

5. Untuk mendiskripsikani solusi bagi guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam 

mencegah terjadinya bullying pada siswa SMK Muhammadiyah 1 Surakarta 

Tahun 2013? 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat atau kegunaan secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan serta pedoman untuk 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

b. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian di harapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat atau kegunaan secara praktis 

a. Studi kasus bullying secara lebih tepat di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 

b. Bahan bagi sekolah dan guru untuk mencegah dan menangani prilaku 

bullying pada siswa agar nantinya tidak melakukan tindakan yang melebihi 

batas di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 

c. Bahan bagi orang tua untuk mencegah terjadinya prilaku bullying pada 

siswa di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 

d. Bahan bagi siswa-siswa batasan untuk berprilaku. 
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E. Daftar Istilah 

Daftar istilah menurut Maryadi dkk. (2010: 11), adalah “suatu penjelasan 

istilah-istilah yang terdapat dalam kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian”. 

Berdasarkan rumusan dan tujuan maka dari itu terdapat daftar istilah sebagai 

berikut: 

a. Guru : ‘Suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru yang akan mempersiapkan diri 

secara khusus melalui lambaga pendidikan guru agar mampu mengajar 

sekaligus mendidik siswanya untuk dapat menjadi warga negara yang baik 

yang ikut berperan dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang 

potensial dibidang pembangunan. 

b. PKn   : ‘Pendidikan yang mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta 

tanah air. 

c. Bullying : ‘Menurut Harun Nihaya (2011) Bullying dari kata Bully, yaitu suatu 

kata yang mengacu pada pengertian, adanya “ancaman” yang dilakukan 

seseoramg terhadap orang lain (umumnya lebih lemah dan “rendah ” dari 

pelaku), yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya (yang muncul 

dalam gangguan fisik maupun gangguan psikis, atau keduannya; misalnya 

susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, dan lainnya). 

 


