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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

Landasan teori berikut ini memuat tentang teori atau uraian-uraian yang 

berkaitan dengan masalah penelitian ini, untuk menggambarkan prinsip-prinsip, 

teori yang digunakan. Namun sebelum penelitian lapangan dilakukan perlu 

dikontruksi terlebih dahulu kerangka teorinya, untuk merumuskan asumsi yang 

kokoh dengan mengkaji hal-hal sebagai berikut. 

1. Kajian mengenai Bullying 

a. Pengertian bullying. Definisi bullying merupakan sebuah kata serapan 

dari bahasa inggris. Istilah Bullying belum banyak dikenal masyarakat, karena 

belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia (Susanti; 2006). 

Bullying dari kata bully yang artinya menggertak, orang yang menganggu orang 

yang lemah. 

Menurut Kamus Bebas Online Wikipedia: Bullying ia the act of 

internationally causibg harm tp others, through verbal harassment, physical 

assault, orther more subtle methods of coercion such as manipulation. Bullying 

adalah perilaku yang disengaja yang menyebabkan orang lain terganggu baik 

melalui kekerasan verbal, serangan secara fisik, maupun pemaksaan dengan cara-

cara halus seperti manipulasi. Secara harfiah bullying berasal dari kata bully yang 

artinya pemarah, orang yang suka marah.  

Rigby (2005; dalam Anesty, 2009) merumuskan bahwa “bullying” 

merupakan hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan dalam aksi, 
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menyebabkan orang lain menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh 

seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, 

biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. 

Olweus (1993; dalam Anesty, 2009) memaparkan contoh tindakan negatif 

yang termasuk dalam bullying antara lain; 

1) Mengatakan hal yang tidak menyenangkan atau memanggil seseorang dengan 

julukan yang buruk. 

2) Mengabaikan atau mengucilkan seseorang dari suatu kelompok karena suatu 

tujuan. 

3) Memukul, menendang, menjegal atau menyakiti orang lain secara fisik. 

4) Mengatakan kebohongan atau rumor yang keliru mengenai seseorang  atau 

membuat siswa lain tidak menyukai seseorang dari hal-hal semacamnya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa bullying 

adalah  hasrat untuk menyakiti, menyebabkan orang lain menderita, dilakukan 

secara langsung oleh seseorang atau seklompok orang yang lebih kuat, dan tidak 

bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang.  

b. Faktor-faktor bullying. Banyak faktor-faktor penyebab terjadinya 

perilaku bullying. Qurroz dkk (2006; dalam Anesty, 2009) mengemukakan 

sedikitnya terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan perilaku bullying sebagai 

berikut. 

1) Hubungan keluarga. Anak akan meniru berbagai nilai dan perilaku anggota 

keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia 

anut (hasil dari imitasi). Sehubungan dengan perilaku imitasi anak, jika anak 
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dibesarkan dalam keluarga yang menoleransi kekerasan atau bullying, maka ia 

mempelajari bahwa bullying adalah suatu perilaku yang bisa diterima dalam 

membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa yang di lingkunganya 

(image), sehingga kemudian ia meniru (imitasi) perilaku bullying tersebut. 

Menurut Dien Haryana (Sejiwa or.id) karena faktor orang tua  dirumah yang 

tipe suka memaki, membandingkan atau melakukan kekerasan fisik. Anak 

menganggap benar bahasa kekerasaan. 

2) Teman sebaya. Salah satu  faktor besar dari perilaku bullying pada remaja 

disebabkan oleh adanya teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif 

dengan cara menyebarkan ide (baik secara aktif maupun pasif) bahwa bullying 

bukanlah suatu masalah besar dan merupakan suatu hal yang wajar untuk 

dilakukan. Menurut Djwuta Ratna (2005) pada masanya, remaja memiliki 

keinginan untuk tidak lagi tergantung pada keluarganya dan mulai menilai 

mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya. Jadi bullying 

terjadi karena adanya tuntutan konformitas. 

Berkenaan dengan teman sebaya dan lingkungan sosial, terdapat beberapa 

penyebab pelaku bullying melakukan tindakan bullying adalah: 

a) Kecemasan dan perasaan inferior dari seorang pelaku. 

b) Persaingan yang tidak realistis. 

c) Perasaan dendam yang muncul karena permusuhan atau juga karena pelaku 

bullying pernah menjadi korban bullying sebelumnya. 

d) Ketidak mampuan menangani emosi secara positif (Rahma, 2008:47). 
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3) Pengaruh media. Survey yang dilakukan Kompas (Saripah, 2006) 

memperlihatkan bahwa, 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang 

ditontonya umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dari kata-katanya 

(45%). 

Melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sejiwa (2007) 

terangkum pendapat orang tua tentang alasan anak-anak menjadi pelaku bullying, 

diantaranya: 

a) Karena mereka pernah menjadi korban bullying. 
b) Ingin menunjukkan eksistensi diri. 
c) Ingin diakui. 
d) Pengaruh tayangan TV yang negatif. 
e) Senioritas. 
f) Menutup kekurangan diri. 
g) Mencari perhatian. 
h) Balas dendam. 
i) Iseng. 
j) Sering mendapatkan perlakuan kasar dari pihak lain. 
k) Ingin terkenal. 
l) Ikut-ikutan. 

 
c. Bentuk-bentuk bullying. Bentuk bullying menurut Coloroso (2007:47) 

dibagi menjadi empat jenis, sebagai berikut: 

1) Bullying fisik. Penindasan fisik merupakan jenis bullying yang paling tampak 

dan paling dapat diidentifikasi diantara bentuk-bentuk penindasan lainnya, 

namun kejadian penindasan fisik terhitung kurang dari sepertiga insiden 

penindasan yang di laporkan siswa. Jenis penindasan secara fisik adalah 

memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang, mengigit, memiting, 

mencakar, serta meludahi anak yang ditindas hingga keposisi yang 

menyakitkan, serta merusak dan menghancurkan pakaian serta barang-barang 

milik anak yang tertindas. Semakin kuat dan semakin dewasa sang penindas 
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semakin berbahaya jenis serangan ini, bahkan walaupun tidak dimaksudkan  

untuk mencederai secara serius. Anak yang secara teratur memainkan peranan 

ini kerap merupakan penindasan yang paling bersalah diantara penindasan 

yang lainnya, dan yang paling cenderung beralih pada tindakan-tindakan 

kriminal yang lebih serius. 

2) Bullying verbal. Kata-kata adalah alat yang kuat dan dapat mematahkan 

semangat seorang anak yang menerimannya. Kekerasan verbal adalah bentuk 

penindasan yang paling umum digunakan, baik oleh anak perempuan maupun 

anak laki-laki. Kekerasan verbal mudah dilakukan dan dapat dibisikan di 

hadapan orang dewasa serta teman sebaya, tanpa terdeteksi . Penindasan verbal 

dapat diteriakkan di teman bermain bercampur hungga binar yang terdengar 

oleh pengawas, diabaikan karena hanya di anggap sebagai dialog yang bodoh 

dan tidak simpatik diantara teman sebaya. Penindasan verbal dapat berupa 

julukan nama, celan, fitnahan, kritik kejam, penghinaan, dan pernyataan-

pernyataan bernuansa ajakan seksual. 

3) Bullying relasional. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri korban 

penindasan secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, pengecualian 

atau penghindaran, suatu tindakan penyingkiran, adalah alat penindasan yang 

terkuat. Anak yang digunjingkan mungkin akan tidak mendengar gosip itu, 

namun tetap akan mengalami efeknya. Penindasan relasional dapat digunakan 

untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau secara sengaja 

ditunjukkan untuk merusak persahabatan. Perilaku ini dapat mencakup sikap-
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sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan napas, 

bahu yang bergidik, cibiran, tawa, mengejek, dan bahasa tubuh yang kasar. 

4) Bullying elektronik. Pelakunya menggunakan sarana ekektronik dan fasilitas 

internet seperti komputer, hadphone, kamera dan website atau situs pertemanan 

jejaring sosial diantarannya, chatting, e-mail, facebook, twitter, dan sebagainya. 

Hal tersebut ditunjukkan untuk meneror korban bullying dengan menggunakan 

tulisan, animasi, gambar, vidio, atau film yang sifatnya mengitimidasi, 

menyakiti, dan menyudutkan.    

Menurut Harun Nihaya (2011) “ berikut ini adalah contoh tindakan yang 

termasuk kategori bullying; pelaku baik individual maupun group secara sengaja 

menyakiti atau mengancam korban dengan cara: 

a) Menyisihkan seseorang dari pergaulan; 

b) Menyebarkan gosip, membuat gosip dan julukan yang bersifat ejekan; 

c) Mengerjai seseorang untuk mempermalukannya; 

d) Mengintimidasi atau mengancam korban; 

e) Melukai secara fisik 

f) Melakukan pemalakan/pengompasan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, jadi dapat disimpulkan bahwa bentuk-

bentuk bullying terbagi menjadi empat, yaitu fisik seperti memukul, verbal seperti 

julukan nama, relasional melalui pengabaian, dan elektronik meneror korban. 

d. Karakteristik bullying. Karakteristik mental bullying dipengaruhi oleh 

aspek koqnitif, aktif dan behavioral dalam diri si pelaku itu sendiri. Pada aspek 
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kognitif Rigby (2002; dalam Anesty, 2009) mengemukakan beberapa karakteristik 

pelaku bullying atau bully, antara lain: 

1) Kurang pemahaman akan apa yang di katakan orang lain 
2) Sering memuncul dugaan yang salah 
3) Memiliki memori yang selektif 
4) Paranoid 
5) Kurang dalam hal insight 
6) Sangat pencuriga 
7) Terlihat cerdas namun penampilan sebenarnya tidak demikian 
8) Tidak kreatif 
9) Kesal terhadap perbedaan minor 
10) Kebutuhan implusif untuk mengontrol orang lain 
11) Tidak belajar dari pengalaman 

Rigby (2002; dalam Anesty, 2009) menguraikan juga beberapa karakteristik 

pelaku bullying, diantaranya: 

1) Tidak matang secara emosional 
2) Tidak mampu menjalani hubungan akrab 
3) Kurang peduli terhadap orang lain 
4) Moody dan tidak konsisten 
5) Mudah marah dan implusiv 
6) Tidak memilliki rasa bersalah atau menyesal 

Di Indonesia, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahma Nuraini 

(2008:78) ditemukan beberapa karakteristik pelaku bullying, yaitu: 

a) Suka mendominasi orang lain 
b) Suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka 

inginkan 
c) Sulit melihat situasi dari sudut pandangan orang lain 
d) Hanya peduli pada kebutuhan dan kesenangan mereka sendiri 
e) Cenderung melukai anak-anak lain ketika  tidak ada orang dewasa 

disekitar mereka 
f) Memandang rekan yang lebih lemah sebagai mangsa 
g) Menggunakan kesalahan kritikan dan tuduhan-tuduhan yang keliru 

untuk memproyeksikan ketidakcakapan mereka kepada targetnya  
h) Tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya  
i) Tidak memiliki pandangan terhadap masa depan, yaitu tidak mampu 

memikirkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan  
j) Haus perhatian.  
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e. Indikator bullying. Data dari Departemen Kesehatan dan Layanan 

Kemanusiaan AS. Lalu, bagaimana mengetahui buah hati merupakan korban 

bullying. Berikut beberapa hal yang menjadi indikator buah hati mengalami 

tekanan ini. 

1) Penurunan nilai secara dratis di kelas. Dalam banyak kasus, korban bullying 

terus menerus takut, cemas atau diteror. Dia lebih fokus akan kapan bullying 

berikutnya akan terjadi, bukan pada pelajaran yang disajikan guru. Nilai tugas 

sekolah dan  ujian  mulai menurun karena konestrasi berkurang 

2) Menjadi kasar kepada kakak atau adik. Karena di tindas, banyak siswa SD 

yang frustasi dan menjadi kasar pada saudara mereka. Dia akan mulai 

mengancam, menghancurkan mainan atau gambar saudaranya, atau  

mendorong. 

3) Mengklaim sakit. Jika anak Anda sering memohon agar tidak sekolah, tapi 

tidak sakit, dia mungkin sedang di-bully Kalau sikapnya terhadap sekolah 

adalah negatif, selidiki dulu. 

4) Luka yang tidak jelas. Walaupun semua anak akan mengalami luka dan memar, 

namun jika anda melihat luka pada tubuh anak dan dia tidak memberitahu 

bagaimana kejadiannya, ini bisa menjadi bullying. 

5) Meminta agar membawa makan siang. Banyak kejadian bullying terjadi di 

waktu makan siang. Jika anak dia tidak ingin membeli makanan siang atau 

menurut jenis makanan tertentu, ini kemungkinan tanda dipaksa menyerahkan 

makan siang atau uang untuk pelaku bully. 
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6) Moodnya tiba-tiba berubah. Siswa yang menjadi bully, biasanya mengalami 

tekanan emosi dan mental. Dia hanya ingin melalui hari dan kembali pulang. 

Jika sudah berada dirumah, sebagai cara untuk melepaskan stres, emosinya 

akan naik turun seperti rolle coaster. 

7) Perubahan tidur atau kebiasaan makan. Trauma karena ditindas menyebabkan 

anak kehilangan nafsu makan atau sebaliknya, nafsu makan meningkat. Dia 

juga mengalami susah tidur dan mengalami mimpi buruk.  

Indikator bullying yang dapat di temui di sekolah terdiri dari dua jenis yaitu: 

a) Verbal, meliputi: 

1) Memberi julukan nama 

2) Mengeritik teman dengan tajam 

3) Mengolok-olok teman 

b) Non-verbal, meliputi: 

1) Memukul. 

2) Menjegal. 

3) Menjitak. 

4) Menghasut teman. 

5) Pengerusakan hubungan pertemanan. 

2. Kajian mengenai Guru 

a. Pengertian guru. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen pada (Bab 1 

pasal 1) Guru adalah: 

Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 
membeimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta 
didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 
dasar, dan pendidikan menengah  
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Menurut Kunandari (2009:54), guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, guru adalah pendidik profesional yang tugas 

utaman mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik.  

b. Keprofesionalisme guru. Menurut Surya (dalam Kunadar, 2009:47-57) 

guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas 

yang di tandai dengan keahlian baik dalam materi dan metode. Guru yang 

profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab 

sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat bangsa, negara, dan 

agamanya. Sementara itu menurut Soedijaroto kemampuan profesional guru 

meliputi:  

1) Merancang dan merencanakan program pembelajaran;  

2) Mengembangkan program pembelajaraan;  

3) Mengelola pelaksanaan program pembelajaraan; 

4) Menilai proses dan hasil pembelajaraan; dan  

5) Mendiagnosis faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaraan.  

c. Kompetensi guru. Menurut Kunandar (2009:55) pengertian kompetensi 

guru adalah seprangkat  penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru 

agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. 
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Menurut UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bab 1 pasal 10), 

kompetensi guru adalah: seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimilik, di hayati, dan di kuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan Trianto, 2006:63 (dalam 

Laksono, 2011:12) mendefinisikan kompetensi yaitu kecakapan, kemampuan dan 

ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang yang bertugas mendidik siswa agar 

mempunyai kepribadian yang luhur dan mulia sebagaimana tujuan dari 

pendidikan. Selanjutnya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Bab 

IV pasal 10) seorang guru dikatakan kompeten apabila ia menguasai empat 

kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru 

seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat 

mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif dan di kuasai oleh guru dan dosen 

dalam melaksanakan yugas keprofesionalan. 

d. Peranan guru. Sesuai tugasnya, peranam guru Menurut Watten. B dalam 

Sahertian (1994:14), antara lain: 

1) Sebagai tokoh terhormat dalam masyarakat sebab ia nampak sebagai seorang 

yang berwibawa. 

2) Sebagai penilaian ia memberi pemikiran. 

3) Sebagai seorang sumber, karna ia memberi ilmu pengetahuan. 

4) Sebagai pembantu. 

5) Sebagai wasit. 
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6) Sebagai dektetif. 

7) Sebagai objek identifikasi. 

8) Sebagia penyangga rasa takut. 

9) Sebagai orang yang menolong memahami diri. 

10) Sebagai pemimpin kelompok. 

11) Sebagai orang tua/wali. 

12) Sebagai orang yang membina dan memberi layanan. 

13) Sebagai kawan sekerja. 

14) Sebagai pembawa kasih sayang. 

Selanjutnya menurut Laksono Tunjung D (2011:5). Dilihat dari segi dirinya 

(self oriented), seorang guru harus berperan sebagai: 

1) Petugas sosial, yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam kegiatan-kegiatan masyarakat guru senantiasa merupakan 

petugas-petugas yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya. 

2) Pelajar dan ilmuan, yaitu sebagai yang senantiasa menuntut ilmu pengetahuan. 

Dengan berbagai cara setiap saat, guru senantiasa belajar untuk mengetahui 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

3) Di samping itu guru menjadi sepesialis, misalnya seorang guru matematika 

akan menjadi wakil dari dunia matematika. 

4) Orang tua: yaitu mewakili orang tua murid sekolah dalam pendidikan 

anaknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan setelah lingkungan 

keluarga, sehingga dalam arti luas sekolah dapat merupakan lingkungan 

keluarga dimana guru bertugas sebagai orang tua dari siswa-siswanya. 
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5) Pencari teladan: yaitu yang senantiasa mencari teladan yang baik untuk siswa, 

dan bahkan bagi seluruh masyarakat. Guru menjadi ukuran bagi normal 

tingkah laku. 

6) Pencari keamanan: yaitu yang senantiasa mencari rasa aman bagi orang lain 

(siswa). Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswa untuk memperoleh 

rasa aman. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di simpulkan peran guru adalah 

sebagai petugas sosial, pelajar dan ilmuwan, disamping itu guru menjadi spesialis, 

orang tua, pencari teladan, pencari keamanan. 

3. Kajian mengenai Pendidikan Kewarganegaraan 

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Dwi Lestari (2013) 

Secara umum pengertian Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai 

demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis 

dan bertindak demokratis.  

Pengertian Pendidikan  Kewarganegaraan menurut para ahli adalah: 

1) Menurut Merphin Panjaitan, “Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan 

demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara 

yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial’. 

2) Menurut Soedijarto, “Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidik politik 

yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara 

yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang 

demokratis. 
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3) Menurut Tim ICC UIN Jakarta, “Pendidkan Kewarganegaraan adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dimana seorang mempelajari 

orientasi, sikap, prilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki politikal 

knowledge, awareness, attitude, political efficecy dan political partisipation, 

serta kemampuan mengambil keputusan secara rasional.”     

b. Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Dwi Lestari (2013), 

“Pendidikan Kewarganegaraan pada awalnya di perkenalkan di Amerika pada 

tahun 1790 dengan tujuan meng-Amerika-kan bangsa Amerika dengan nama  

“Civies”. Henry Randall Waite yang pada saat itu merumuskan Civices dengan  

“The science of citizenship, the relation of man, the individual, to man in 

organized collection, the individual in his relation to the state”. Pengertian 

tersebut menyatakan bahwa ilmu Kewarganegaraan membicarakan hubungan 

antar manusia dengan manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang 

terorganisasi (organisasi social ekonomi-politik) dengan individual-individual dan 

dengan negara. Sedangkan di Indonesia, Istilah civics dan civics education telah 

muncul pada tahun 1957, dengan istilah Kewarganegaraan, Civics pada tahun 

1961 dan pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 1968. (Bunyamin dan Sapriya 

dalam Civicus, 2005:320). Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masuk 

pada kurikulum sekollah pada tahun 1968, namun pada tahun 1975 nama 

Pendidikan Kewarganegaraan berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila 

(PMP). Pada tahun 1994, PMP berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila 

dan Kewarganegaraan (PPKn).   
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c. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Andi Gunawan (2012), 

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun dan 

menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta prilaku yang 

mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan nusantara, 

serta ketahanan nasional dalam diri calon-calon penerus bangsa yang sedang dan 

mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.  

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental 

yang cerdas,  penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai 

perilaku yang: 

1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menghayati nilai-

nilai falsafah bangsa. 

2) Berbudi pekerti luhur, berdisiplin luhur dalam masyarakat berbangsa dan 

bernegara. 

3) Rasional, dinamis, dan sabar akan hak dan kewajiban warga negara. 

4) Bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela bernegara. 

5) Aktif memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan 

kemanusiaan, bangsa dan negara. (Andi Gunawan, 2012).  

Bullying merupakan tindakan yang di lakukan oleh seorang untuk menyakiti 

orang lain yang di lakukan dengan perasan senang dan tanpa bersalah sama sekali, 

bullying merupakan masalah kenakalan remaja yang berada di dalam sekolah 

maupun di luar sekoalah, berkaitan dengan Penddikan Kewarganegaraan bahwa 

tindakan bullying merupakan tindakan yang merugikan orang lain. Pendidikan 

Kewarganegaraan yang berhasil pastinya akan mewujudkan siswa yang memiliki 
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akhlak mulia, tanggung jawab, toleransi kepada sesama teman, serta memiliki 

perilaku yang baik. Guru Pendidikan Kewarganegaraan harus bisa membimbing 

siswa-siswa untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila 

dan mampu memberikan pendidikan berkarakter berbasis keislaman, agar 

tindakan-tindakan anak yang melakukan bullying bisa teratasi dan di cegah sejak 

dini.    

4. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Terjadinya 

Bullying pada Siswa 

Seorang guru harus bisa mengatasi murid-murid di sekolah, terutama 

sebagai guru Pendidikan Kewargaanegaraan dalam menangani siswa yang 

melakukan tindakan bullying pada siswa lainnya yang mereka anggap lebih lemah 

dari diri siswa yang melakukan tindakan bullying pada teman sebayanya untuk 

menjaili, mengolok-olok, memberikan julukan yang kurang baik, bahkan 

mengucilkannya dari dalam kelas secara bersama-sama.  

Peran guru menjadi semacam social support, yaitu sebagai penyelesaian 

masalah sosial lewat dukungan nyata. Jim Orford (2008) menyebutkan minimal 

ada lima fungsi utama dari social support yaitu: 1) material (dapat dilihat atau 

pendukung instrumen); 2) emosi (ekspresi atau, dukungan pengaruh/perhatian); 3) 

harga diri (pengakuan, dukungan  nilai); 4) informasi (nasehat atau dukungan 

kognisi, dukungan atau bimbingan); 5) persahabatan (inteeraksi sosial yang 

positif). Dalam program intervensi melalui peran/partisipasi guru adalah 

mendorong terciptanya semua social support di atas. Guru dapat memainkan 

perannya dalam menyediakan alat-alat pendukung instrumen yang tampak/terlihat 
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seperti pamflet, brosur, yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi tindakan siswa; guru juga dapat memberikan dukungan yang 

bersifat emosi dengan memberikan perhatian lebih kepada mereka yang rentan 

mengalami bullying melalui ekspresi yang bersifat pasikologis, dan menciptakan 

atmosfir yang bersahabat. 

Peran guru Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menanamkan nilai-

nilai yang terkandung di dalam pancasila kepada siswa serta membuat siswa 

saling bertoleransi kepada sesama teman, tenggang rasa kepada sesama teman, 

dan mampu bertanggung jawab kepada dirinya. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Untuk memperkuat hasil penelitian ini maka perlu kiranya bagi peneliti 

untuk mengemukakan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan diantaranya sebagai berikut. 

Beberapa penelitian yang meperlihatkan bahwa “bullying” merupakan 

masalah internasional yang terjadi hampir disemua sekolah. Tapi kesamaan di 

tiap-tiap negara dan tidak ada batasan-batasan internasional status sosial ekonomi 

maupun etnis. Berdasarkan hasil penelitian di Norwegia, 15% murid atau satu 

diantara 7 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama terlibat dalam 

aksi “bullying” bahkan di Amerika Serikat, angkanya lebih tinggi, yaitu 30% 

murid SD dan SMP. Hasil survey di Australia menunjukkan bahwa 15-20% murid 

mengalami “bullying” setidaknya satu kali dalam seminggu. Kasus paling tinggi 

pada anak remaja kelas 8 dan 9 dan dilakukan lebih sering oleh anak laki-laki. 
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Penelitian ini menyebutkan bahwa di Australia, anak yang menjadi korban tindak 

penindasan tiga kali lebih tinggi mempunyai resiko depresi. (whorksop mengenai 

kupas tuntas bullying, 2008: 1).       

Khairani, (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Modul program 

pendidikan: pencegahaan perilaku Bullying di Sekolah Dasar” menyatakan 

fenomena bullying pada siswa sering terjadi di lingkungan sekolah dan 

masyarakat. Dampak bullying sangat buruk dapat menghambat peroses belajar 

siswa di sekolah dan bahkan akan terus berpengaruh buruk kepada siswa setelah 

beranjak dewasa. Terkait modul pendidikan yang dikembangkan, dapat digunakan 

bagi korban bullying di sekolah dan di masyarakat.  

Ipah Saripah, (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Modul kognitif-

perilaku untuk Menanggulangi Perilaku Bullying (Model Konseling untuk Korban 

Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2008/2009)” menyatakan 

bullying erat kaitannya dengan latar belakang sekolah dan pola asuh orang tua 

yang otorotatif. Mayoritas pelaku korban berasal dari keluarga otorotatif, dan 

dilihat dari latar belakang sekolah, pelaku dan korban bullying relatif seimbang. 

Prlaku bullying di tandai dengan agresivitas tinggi dan ketidak mampuan 

berempati, sedangkan korban bullying ditandai dengan kepercayaan diri yang 

rendah dan tidak memiliki ketegasan. Lebih lanjut peneliti menyimpulkan 

konseling agresifitas pelaku bullying. Konseling Kognitif Perilaku efektif 

meningkatkan kepercayaan diri dan ketegasan pada korban bullying. Konseling 

Kognitif Perilaku efektif bagi korban dan pelaku bullying berdasarkan pola asuh 

dan berdasarkan latar belakang sekolah.  
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dirumuskan bahwa dapat di 

ketahui persamaan dari penelitian ini adalah mengenai menanggulangi perilaku 

bullying pada siswa. Penelitian Khairani (2006) dan Ipah Saripah (2010) 

mengenai perilaku bullying berada di tingkat Sekolah Dasar. Sedangkan 

perbedaan dari hasil penelitian keduanya penelitian yang dilakukan oleh Peneliti 

sendidri mengenai perilaku bullying berada di tingkatan yang lebih tinggi yaitu 

SMK. Perbedaan yang lain dalam penelitian ini adalah adanya peran guru 

Pendidikan Kewarganegaraan untuk mencegah terjadinya bullying pada siswa, 

sebab bullying merupakan masalah yang sering terjadi di berbagai sekolah. 

Seorang guru harus bisa berperan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh 

guru. berdasarkan penelitian yang pernah ada mengenai kasus bullying, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ peran guru Pendidikan 

Kewarganegaraa dalam mencegah terjadinya bullying pada siswa di SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 2013. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber pada kajian teoritis dan 

sering diformulasikan dalam bentuk anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu 

hal yang diyakini kebenarannya oleh penelitii harus dirumuskan secara jelas 

(Arikunto, 2006: 68). 

Berdasarkan kajian teoritis sebagaimana dipaparkan di atas,  maka 

penelitian ini perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran sebagai 

berikut. 
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1) Sekolah, para siswa-siswa berada di lingkup sekolah yang beraktifitas untuk 

melaksanakan pembelajaran maupun kegiatan non pembelajaran, misalnya 

ekstra kulikuler. 

2) Interaksi siswa, Merupakan tindakan antara siswa dengan siswa yang terjadi di 

dalam kelas maupun di luar kelas, saat siswa berada dilingkungan sekolah. 

3) Bullying, Bullying dapat di bedakan menjadi dua secara pisikis dan secara 

mental.  

4) Faktor penyebab terjadinya bullying pada siswa, yang meliputi faktor keluarga,  

faktor teman sebaya dan lingkungan sosial, serta pengaruh media. 

5) Upaya sekolah dalam menangani bullying pada siswa untuk memberikan 

sanksi yang tegas dari pihak sekolah. Pihak sekolah bersama dengan orang tua 

bekerja sama untuk menangani perilaku siswa yang terkait dengan bullying. 

6) Peran Guru PKn dalam mencegah terjadinya bullying pada siswa, seorang guru 

haruslah mampu untuk berperan sesuai dengan kompetensi guru, agar mampu 

mengendalikan bagaimana siswa bertingkah laku sesuai dengan norma-norama 

yang ada di dalam sekolahan. 

7) Pelaksanaan Sekolah dalam mencegah terjadinya bullying pada siswa, sekolah 

merupakan tempat siswa untuk belajar, jadi pelaksanaan sekolah untuk 

mencegah terjadinya bullying dengan menciptakan budaya sekolah yang 

beratmosfir belajar tanpa rasa takut melalui pendidikan karakter. 

 

D. Rancangan atau Desain Penelitian 
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Rancangan penelitian merupakan jembatan yang menghubungkan antara 

hipotesis atau kerangka pemikiran (jika tidak ada hipotesis) dengan metode 

penelitian. Rancangan atau desai penelitian mengandung uraian singkat tentang 

langkah-langkah yang akan di ambil untuk membuktikan kebenaran kerangka 

pemikiran yang di bangun sebelumnya. 

Untuk memperjelas uraian, maka rancangan atau desai penelitian bisa 

diilustrasikan dalam bentuk tulisan, skema lengkap dengan alur hubungan aspek-

aspek yang di teliti. Desain penelitian tentang peran guru PKn dalam mencegah 

terjadinya bullying pada siswa. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Rancangan atau Desain Penelitian 
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