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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan bagi suatu bangsa merupakan hal pokok dan utama 

dalam proses membangun suatu negara. Dalam UU No.20 Tahun 2003 

tentang Sistem pendidikan nasional yakni Pendidikan adalah  

“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.” 

Seiring berjalannya proses pendidikan tentu saja pasti ada masalah 

yang terjadi mengganggu pencapaian tujuan dari pendidikan, menurut 

undang – undang no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 3 tujuan 

pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreakif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Masalah yang akhir – akhir ini banyak kita jumpai tentang 

kekerasan yang terjadi pada peserta didik, seperti dikutip dari 

TRIBUNSOLO.COM, 12 agustus 2016 siswa kelas III SD di wilayah 

Jebres menjadi korban penganiayaan teman sekelasnya, orang tua 

laporkan kekepolisian. Huneck dalam Wiyani, (2012:18) mengungkapkan 

bahwa 10-60% melaporkan mendapat ejekan, cemoohan, pengucilan, 

tendangan ataupun dorongan sedikitnya sekali dalam seminggu. 

Pemerintah sudah mengatasi kasus ini dengan adanya UU No 23 Tahun 

2002 pasal 54 tentang perlindungan anak mengatakan bahwa “Anak di 

dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-

temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan 
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lainnya”. Dengan adanya undang-undang tersebut tindak kekerasan yang 

terjadi seharusnya dapat teratasi dan menjadi peredam akan adanya 

tindakan kekerasan. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali 

kasus-kasus kekerasan yang terjadi baik yang  dipublikasikan maupun 

tidak.       

Penganiayaan, kekerasan, penindasan sering kita ketahui dengan 

panggilan bullying. Bullying pada dasarnya sebuah tekanan dalam bentuk 

kekerasan yang dapat menindas dan menyakiti korbannya. Masalah ini 

terjadi di segala lingkungan sosial baik keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Penyakit sosial ini sangatlah wajar terjadi jika tak 

berulangkali, namun akan menjadi masalah yang serius apabila dilakukan 

berulang kali karena akan menyebabkan korban menjadi tertekan, hal ini 

pula mengakibatkan masalah lain muncul antara lain malas belajar, 

depresi, hal terparah dapat memicu tindakan bunuh diri. Roland dalam 

Wiyani (2012:12) “long standing  violence physicalor psychological, 

perpetrated by an individual or group directed against an inividual who 

can not defend himself or herself”. Dapat disimpulkan bahwa pada 

dasarnya bullying adalah perilaku negatif yan dilakukan oleh seorang atau 

sekelompok orang yang dapat merugikan orang lain. 

Bullying tersebut juga di sebabkan oleh beberapa faktor menurut 

American Association of School Administrator’s (2009:9) “ther is no 

single cause of bullying among children; individual, family, peer, school, 

and community factors can place a chil or youth at risk of bullying” 

didalam ebook-nya atau buku elektronik terbitan tahun 2009 tersebut di 

paparkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

bullying baik dari lingkungan atau individu pelaku bullying.   

Kita tahu bahwa guru adalah orang yang paling berjasa di suatu 

bangsa dan negara dalam bidang pendidikan. UU no.14 Tahun 2005 

tentang Guru, ialah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 
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mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur 

formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan tugas yang 

sangatlah besar sebagai guru, guru ketika di sekolah sebagai pengganti 

orangtua siswa, guru dan orang tua haruslah berdampingan dalam 

mengelola pendidikan, anak agar tercapainya suatu tujuan pendidikan. 

Guru pun haruslah bersinergi dengan orang tua untuk mengatasi masalah 

bullying yang terjadi baik didalam lingkungan sekolah maupun diluar 

sekolah, karena bullying tidak bisa dipandang sebelah mata.   

Pada studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 

2017, peneliti melakukan wawancara pada guru kelas V di Sekolah Dasar 

Negeri 04 Kebak terletak di Desa Ngemplak, Kelurahan Kebak, 

Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar. Pada dasarnya ingin 

meminta izin guna melakukan observasi. Peneliti menemukan beberapa 

fakta tentang terjadinya tindakan bullying. seperti berikut siswa yang 

berbicara kotor, mengolok-olok, dan tindakan kekerasan. Ungkap guru 

kelas tersebut ada siswa yang mendapatkan tindakan bullying dari teman 

sekelasnya antara lain menginjak kaki dengan keras, berbicara kasar, 

membuka rok korban dan hal ini tidak hanya ditemukan pada satu siswa 

saja. Dengan adanya kesenjangan antara siswa yang melakukan perilaku 

bullying dengan siswa yang berperilaku normal ini sangatlah mengganggu 

dalam tercapainya proses pelaksanaan pembelajaran dan tentunya 

menggangu psikologis korban secara individu. 

Dengan informasi tersebut menarik perhatian untuk meneliti di 

SDN 04 Kebak tersebut, Peneliti mengambil judul SCHOOL BULLYING 

DI SD NEGERI 04 KEBAK JUMANTONO KARANGANYAR TAHUN 

2016/2017 (STUDI KASUS). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengetahuan guru tentang school bullying yang terjadi 

di SD Negeri 04 Kebak ?  

2. Apa saja tindakan school bullying yang terjadi di SD Negeri 04 

Kebak ? 

3. Bagaimana cara penanggulangan tindakan bullying yang terjadi di 

SD Negeri 04 Kebak ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Guna mengetahui pengetahuan guru tentang school bullying yang 

terjadi di SD Negeri 04 Kebak. 

2. Untuk mengetahui tindakan school bullying yang terjadi di SD 

Negeri 04 Kebak. 

3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan SD Negeri 04 

Kebak dalam penanggulangi school bullying. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkuat 

penelitan yang sudah ada ataupun bisa mematahkan teori yang 

sudah ada sebagai sumbangsi dalam dunia pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai sarana informasi dan masukan guna 

menjalankan pendidikan yang lebih baik dan tanpa school 

bullying. 

b. Bagi Guru 

Dapat menjadikan guru tau akan school bullying dan 

bahayanya, guna menjalankan pembelajaran yang bebas dari 

tindak school bullying. 


