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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal yang betanggungjawab dan 

bertugas untuk membentuk karakter siswa-siswi untuk mencapai perkembangan 

yang optimal. Menjadikan siswa yang berilmu, cakap, kreatif, dan melatih siswa 

untuk bertanggungjawab. Pada kenyataanya di sekolah masih banyak siswa yang 

belum mencapai perkembangan secara optimal. Salah satu fenomena dalam dunia 

pendidikan adalah adanya tindak perundungan (bullying) di sekolah. Prundungan 

memiliki dampak kepada korban, diantaranya:menjadi kurang bersemangat 

maupun kurang optimal dalam belajar, menimbulkan luka batin maupun fisik 

yang dapat menyebabkan dikemudian hari menjadikan korban sebagai pelaku 

dikemudian hari, stress, depresi, dan bahkan menyebabkan korban bunuh diri 

(Pambudi, 2016). 

MenurutAmerican Psychological Association (APA) tahun 

2013,mendefinisikan perundungan adalahperilaku menyerang yang dilakukan 

seseorang kepada orang lain secara berulang dan dapat menyebabkan cedera atau 

ketidaknyamanan. Ditambahkan oleh KPAI (2014), mendefinisikan perundungan 

adalah bentuk kekerasan psikologis maupun fisik berjangka panjang, dapat 

dilakukan seseorang atau kelompok kepada seseorang yang tidak mampu 

mempertahankan diri. 

Praktik perundungan dapat terjadi diberbagai tingkatan sekolah mulai TK, 

SD, SMP, SMA bahkan jenjang perguruan tinggi. Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) mencatat telah terjadi 26.000 kasus perundungan yang dialami 

siswa tahun 2011 sampai tahun 2017, (detikNews.com, 2017). Dari catatan kasus 

yang dikumpulkan oleh KPAI tersebut diantaranya ada, kasus di Probolinggo ada 

sekelompok siswa putri melakukan perundungan kepada temannya hingga 

pingsan dikarenakan sering saling ledek nama, (Liputan6.com, 2017). Selain itu 
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juga ada kejadian yang dialami oleh Cipong (kelas I SD) yang pernah dikunci 

dalam toilet oleh temannya dan hampir setiap hari dipanggil dengan sebutan 

“culun”, Chancan (kelas V SD) ketika mau ganti baju di kamar baru mengetahui 

bahwa dibaju belakangnya terdapat tempelan bertuliskan “nenek lampir”(Priyatna, 

2011). Selain itu ada JS seorang anak SD berusia 8 tahun dan beretnis China 

berulang mendapat pukulan, dan sering diancam akan dibunuh oleh teman-

temannya(Putera, 2017). 

Perundungan ini dapat berdampak kepada pelaku, korban dan saksi mata 

(bystander)yang berada disekitar kejadian tindak perundungan. Korban 

perundungan dapat mengalami berbagai macamgangguan yang meliputi 

kesejahteraan psikologis yang menurun atau rendah, dimana siswa yang menjadi 

korban perundungan akan merasakan takut, tidak nyaman, rendah diri, merasa 

tidak berharga. Selain itu memiliki penyesuaian diri yang rendah yaitu dengan 

takut untuk pergi ke sekolah yang dapat mengakibatkan prestasi akademik 

menjadi menurun. Dampak secara fisik yaitu siswa korban perundungan 

mengalami kesakitan pada anggota badan. Di kota Depok Jawa Barat, siswa SD 

kelas VI yang bernama MS mengalami pembengkakan dikepala dan kejang-

kejang yang dikarenakan seringnya dipukul oleh teman satu kelas, tanpa diketahui 

sebab pemukulan tersebut (Hamdi,  2016).  

Halimah (2015)dari hasil penelitiannya mengatakan bahwa dalam tindakan 

perundungan yang berperan tidak hanya pelaku dan korban saja, melainkan ada 

saksi mata dalam kejadian perundungan. Lebih lanjut Larsen (2014) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa terjadinya tindakan perundungan dikarenakan 

saksi mata tidak peduli atau pasif ketika melihat tindakan perundungan. Padahal 

berdasarkan beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan, saksi matamemiliki 

kekuatan untuk menghentikan atau memperpanjang episode perundungan 

(Cappadocia, Pepler, Cummings, & Craig, 2012). Saksi mata dapat memiliki efek 

yang kuat terhadap intimidasi di sekolah karena saksi mata hadir dalam sebagian 

besar situasi intimidasi. Ketika mereka memilih untuk membantu korban, maka 

sangat sering berhasil menghentikan intimidasi (Fluke, 2016).Penelitian yang 

dilakukan oleh Craig, Papler & Atlas (2012) menunjukkan jika teman yang 
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berperan sebagai saksi matadidapati hasil survey sebanyak 85% dari tindakan 

perundungandi sekolah. Saksi mata berperan dalam aksi perundungan terbagi 

menjadi empat, yaitu (1) asisten bully (terlibat menjadi pelaku), (2) mendukung 

atau menyoraki, (3) menyaksikan dengan pasif, dan (4) menolong korban 

(Salmivalli, 2009). 

Lodge (2014) mengatakan terjadinya perundungan dikarenakan empat faktor 

yaitu (1) rendahnya keterampilan sosial emosi siswa, (2) perilaku destructive yang 

monoton, (3) kepercayaan siswa yang mendukung perundungan, (4) kesadaran 

orang di sekitar (saksi mata) dan (5) lemahnya sistem untuk mencegah 

perundungan. Oleh karena itu untuk mengurangi lingkaran intensitas tindakan 

perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah diperlukan peningkatan 

kesadaran orang sekitar yang mampu memberikan intervensi dalam merespon 

perilaku perundungan. 

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti telah melakukan wawancara 

kepada WakaKesiswaan, Guru BK, dan survei awal sebanyak 150 kepada siswa-

siswi dan 15 Guru didapati hasil bahwa di SMK Al Islam Surakarta terjadi 

beberapa permasalahan di antaranya adanya siswa yang sering membolos, tidak 

mengumpulkan tugas tepat pada waktu yang ditentukan, memakai pakaian tidak 

sesuai peraturan sekolah dan adanya peristiwa perundungan. Dari keempat 

permasalahan tersebut menurut pihak sekolah yang urgent untuk ditangani saat ini 

adalah peristiwa tindak perundungan. Dikarenakan banyak siswa yang mengalami 

tindak perundungan di sekolah. Dari data yang didapatkan di lapangan sebesar 

49,6% pernah mengalami peristiwa perundungan baik verbal berupa menerima 

ejekan, hinaan,dan makian maupun non verbalberupa pemukulan. Pelakunya 

adalah kakak kelas dan teman sekalas dengan cenderung memiliki badan yang 

lebih besar, sedangkan yang menjadi korban adalah siswa yang lebih pendiam. 

Dampak dari aksi perundungan tersebut menyebabkan satu siswa keluar dari 

sekolah tersebut karena merasa sakit hati diejek dan takut kembali dipukul ketika 

melawan. Selain itu siswa yang lainnya ketika bersekolah menjadi merasa kurang 

nyaman jika terus dipanggil dengan nama orang tua atau diejek. 
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Peristiwa perundungan di SMK Al Islam Surakarta tidak hanya melibatkan 

pelaku dan korban saja melainkan adanya lingkungan yang menjadi saksi. Dari 

data surveydidapatkan bahwa (78,9%) pernah melihat dan menyaksikan tindak 

perundungan di sekolah dan respon para saksi mata ada yang membantu pelaku 

melancarkan aksi perundungan (20,3%), ada yang hanya diam tidak bisa 

melakukan pembelaan (45,1%), ada juga yang melakukan pembelaan (6%). 

Harapannya bahwa semua warga sekolah dapat melakukan pembelajaran dengan 

nyaman tanpa adanya tindakan perundungan supaya dapat melahirkan siswa-siswi 

yang berkarakter dan memiliki tanggungjawab dalam setiap tugas serta para siswa 

memiliki empati, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman yang lain 

sehingga para saksi mata ini dapat simpati, peduli dan memiliki kemauan untuk 

menolong teman lain yang mengalami perundungan. 

Selain data dari lapangan di atas, ditambah dengan hasil wawancara dari tiga 

siswa yang sebagai saksi mata perundungan mengatakan bahwan para saksi mata 

tersebut sering menyaksikan tindak perundungan di sekolah.Ketiga siswa tersebut 

enggan untuk menghentikannya. Hal ini dikarenakan siswa merasa aksi 

perundungan tersebut adalah kejadian yang seru, bisa dijadikan tontonan dan 

hiburan, selain itu siswa tidak mencegah atau melerai karena itu bukan urusan 

mereka, serta tindak perundungan tersebut menurut siswa adalah kewajiban dari 

guru untuk menghentikannya. 

Gini (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Determinants of 

Adolescents’Active Defending and passive Bystanding Behavior Bullying” 

menyatakan bahwa saksi mata memiliki empati yang rendah, dikarenakan mereka 

percaya bahwa tidak berkompeten untuk menghentikan dan merasa bukan urusan 

mereka ketika melihat kejadian perundungan. Selanjutnya Fatimatuzzahro (2017) 

dalam penelitiannya dengan judul “Peran Empati dan Konseling Kelompok dalam 

Meningkatkan Asertivitas Bystander (saksi mata) Terhadap Perilaku Bullying di 

Sekolah” menyatakan bahwa perlunya empati dimiliki oleh saksi mata karena 

dengan empati dan konseling kelompok, saksi mata dapat berpengaruh terhadap 

perilaku perundungan. Selain itu Saputra(2016) dalampenelitiannya menyatakan 

bahwa empati memiliki pengaruh terhadap perilaku perundungan pada saksi mata, 
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semakin tinggi empati yang dimiliki saksi mata maka akan semakin tinggi pula 

kepedulian atau perilaku menolong yang akan dilakukan. Jadi, berdasarkan 

penelitian dari ketiga peneliti terdahulu manyatakan jika saksi mata memiliki 

empati yang rendah, dan merasa bukan urusan mereka ketika melihat aksi 

perundungan, sehingga saksi mata perlu memiliki rasa empati yang tinggi supaya 

dapat berperan ketika menyaksikan perundungan. 

Kasus perundungan pernah diteliti oleh Yusuf  (2012) yang menunjukkan 

bahwa program penanganan kasus perundungan di sekolah melalui pelaku dengan 

cara menerapkan kepedulian dan memahami perasaan orang lain.Kusuma (2017) 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa cara untuk mengurangi intensitas 

perundungan dengan menggunakan intervensi pelatihan asertivitas pada korban 

perundungan.Intervensi lain untuk mengurangi perundungan adalah meningkatkan 

empati seperti yang dikemukakan oleh Saputra (2016). Untuk meningkatkan 

empati salah satu intervensi yang dilakukan adalah menggunakan pelatihan 

psikodrama. Menurut Eisenberg (2002) salah satu faktor yang dapat 

menumbuhkan empatiadalah dengan bermain peran yang dibagimenjadidua yaitu 

psikodrama dan sosiodrama. Teknik psikodrama efektif untuk membantu 

seseorang membentukpemahaman lebih dalam, sehingga dapat melihat dari sudut 

pandang yang lain. 

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan intervensi dengan 

psikodrama dapat meningkatkan empati pada kasus perundungan, diantaranya 

diungkapkan oleh hasil penelitian berikut. Flora (2014) dalam hasil penelitian 

yang dilakukannya mengatakan bahwa psikodrama efektif untuk menurunkan 

intensitas perundungan ketikamelibatkan faktor empati dalam proses konseling. 

Goldstein (2012), kemampuan berempati dapat ditingkatkan dengan imajinasi dan 

memberlakukan diri sebagai imajiner lain, pemain belajar untuk meniru emosi 

(empati) yang lain, dan memahami pikiran atau perasaan orang lain, hal tersebut 

dapat disimpulkan bahwa psikodrama menjadi cara yang digunakan oleh orang-

orang untuk memicu empati dan wawasan yang lebih besar.Salmiati (2015) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa saksi mata berperan untuk menghentikan tindak 
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perundungan, salah satu caranya yaitu dengan memperagakan ulang kejadian yang 

dilihat dan bagaiamana tindakan yang harus dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan empati pada saksi mata 

perundungan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana 

efektivitas pelatihan psikodramadalam meningkatkan empati pada saksi mata 

perundungan?”, sehingga diharapkan pelatihan ini mampu menjadi salah satu 

upaya preventif tindak perundungan di sekola.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui efektifitas pelatihan psikodrama dalam meningkatkan 

empati pada saksi mata perundungan. 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkanmemberikan manfaat secara teoritis dan secara 

praktis: 

1. Secara teoritis 

a. Diharapkan memberikan manfaaat pada ilmu psikologi. 

b. Hasil dari penelitian ini nantinya dapat menjadi sumber informasi dan 

referensi bagi peneliti selanjutnya. 

2. Secara Praktis 

Terapimengenai cara meningkatkan empati menggunakan psikodrama 

ini diharapkanmampu berkontribusi kepada masyarakat umum mengenai 

kemampuan berempati yang rendah dapat ditingkatkan menggunakan 

psikodrama. 
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D. Keaslian Penelitin 

Permasalahan tentang fenomena terjadinya perundungan telah banyak 

dikaji dan  dilakukan penelitian sebelumnya, sebagai berikut: 

1. Fatimatuzzahro (2017) dengan judul Peran Empati dan Konseling Kelompok 

dalam Meningkatkan Asertiviitas Bystander (saksi mata) Terhadap Perilaku 

Bullying di Sekolah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu perlunya empati 

dimiliki oleh saksi mata karena dengan empati dan konseling kelompok, 

saksi mata dapat berpengaruh terhadap perilaku perundungan. 

2. Thornberg (2010) dengan judul A Studentin Distress: Moral Frames and 

Bystander Behavior in School yang hasilnya bahwa dalam beberapa situasi 

yang dialamai saksi mata, dimana seorang saksi mata terlihat memiliki 

empati yang rendah, oleh karena itu sikap yang ditunjukkan pasif dalam 

beberapa situasi, kemudian tidakmenolong ketika melihat sesorang 

mengalami masalah. 

3. Sari, Joefani, Siswandi (2015) dengan judul Pelatihan Meningkatkan Empati 

Melalui Psikoedukasi Kepada Pelaku Bullying Sebagai Upaya Untuk 

Mengurangi Bullying di SMP. Hasil dari penelitian tersebut adalah siswa 

yang memiliki empati tinggi dapat mencegah siswa yang lain untuk menjadi 

pelaku perundungan. 

4. Sercombe (2013). Bullying and Agency: Difinitions, Interventions and 

Ethics. Hasil penelitiannya menghasilkan bahwa identifikasi dari kejadian 

dan intervensi mengenai perundung dalam lembaga budaya maupun 
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publikdengan keaktifan para penonton atau saksi mata efektif untuk 

mengurangi tindak perundungan. 

5. Suharto (2014) dengan judul Pemanfaatan Bimbingan Kelompok Teknik 

Role playing untuk Mengurangi Tindakan Bullying pada Siswa kelas VII A 

SMP Kristen 2 Salatiga. Penelitian yang dilakukan tersebut mendapatkan 

hasil bahwa bimbingan kelompok teknik role playing efektif dalam 

mengurangi tindakan perundungan siswa. 

6. Fatimatuzzahro (2016) meneliti dengan judul Efektivitas Terapi Empati 

untuk Menurunkan Perilaku Bullying. Penelitain yang dilakukan dengan 

subjek siswa Sekolah Dasar sebanyak empat siswa berusia 10 sampai 12 

tahun. Kesimpulan dari penelitian tersebut yaitu terapi empati efektif untuk 

menurunkan kecenderungan perilaku perundungan yang dapat dilaksankan 

sejak sekolah dasar. 

7. Stanbury (2009) meneliti dengan judul The Effects Of An Empathy Building 

Program On Bullying Behaviour dengan subjek penelitiannya terdiridari 172 

siswa yang bersekolah di SMP berusia antara 13 & 14 tahun. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan empati melibatkan 

konselor dan guru memiliki efek positif secara statistik. 

8. Donohoe & O’Sullivan (2015) dengan judul The Bullying Prevention Pack: 

Fostering Vocabulary and Knowledge on the Topic of Bullying and 

Prevention using Role playinging and Discussion to Reduce Primary School 

Bullying, dalam penelitian tersebut didapati hasil bahwa proses role playing 

dan diskusi berperan penting dalam pembentukan empati kepada murid dan 
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menjadikan murid memiliki pengetahuan yang lebih jauh mengenai 

perundungan, jadi sekolah dapat menanamkan dasar-dasar anti-intimidas, 

anti-perundungan yang kuat dan proaktif kepada lingkungan hidup, sehingga 

hal tersebut dapat mengurangi intensitas perundungan. 

9. Coffen, Fox, & Good (2014) dengan judul Fostering the Development of 

empathy in the classroom, dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa guru 

mampu mengajarkan bermain peran kepada murid supaya dapat 

memunculkan dan membina sikap empati sehingga meminimalisir tindakan 

kekerasan. 

10. Salay & Brittin (2016) dengan judul Teaching Empathy through Read Aloud 

and Role-playing, hasil kesimpulan dari penelitian tersebut siswa diberikan 

pelatihan psikodrama yang di antaranya ada bermain peran dengan bercerita, 

bertingkah laku dan berdiskusi. Dari proses pelatihan tersebut dapat dilihat 

siswa mana yang memiliki kemampuan berempati tinggi serta siswa yang 

memiliki empati rendah yang kemudian dapat dikembangkan didalam dunia 

nyata supaya dapat memiliki jiwa empati, kepekaan terhadap lingkungan. 

11. Kipper & Ritcie(2003) dengan judul The Effectiveness of Psychodramatic 

Techniques: A Meta-Analysis, hasil kesimpulan penelitian tersebut bahwa 

teknik psikodrama memiliki peranan penting dalam keberhasilan klien 

menumbuhkan perasaan empati dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

terdapat variabel yang sama yaitu adanya variabel empati dan ada variabel 

pelatihan psikodrama, akan tetapi tidak digunakan dalam satu penelitian, oleh 
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karena itu peneliti mencoba menggunakan kedua variabel tersebut dalam satu 

penelitian secara bersama antara pelatihan psikodrama, empati dalam menurunkan 

perilaku perundungan (bullying). 

Subjek dalam penelitian yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti 

di jenjang Sekolah Menengah Atas maupun Kejuruan, dan pelatihan psikodrama 

tersebut belum pernah dilakukan kepada saksi mata perundungan. Oleh karena itu 

dalam penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan subjek siswa SMK 

yang menjadi saksi mata dalam perundungan. 

  


