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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No 23 tahun 2002  pasal 4 tentang perlindungan anak  

dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Segala kekerasan, diskriminasi, dan intimidasi yang terjadi biasa disebut 

dengan kata bullying.Bullying sering terjadi dikarenakan faktor riwayat pernah 

menjadi korban, dan karena faktor lingkungan. Dalam penanganan kasus 

bullying ini perlu adanya tindakan dari peran guru serta peran orang tua. 

Menurut Colorosu (2007)bullying merupakan tindakan intimidasi yang 

dilakukan secara berulang-ulang oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak 

yang lebih lemah, dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk melukai 

korbannya secara fisik maupun emosional. Perilaku bullying di sekolah bukan 

merupakan hal yang baru yang harus kita cegah dan atasi agar tidak 

menimbulkan hal-hal yang buruk. Perilaku negatif tersebut dapat berpeluang 

besar untuk ditiru karena perilaku ini kemungkinan besar pernah dirasakan 

atau mengalami perbuatan bullying tersebut. Ketika melakukan perbuatan 

bullyingakan ada rasa kepuasan tersendiri dan merasa kuat bagi pelaku 

bullying. Namun, akan ada efek trauma bagi korbannya sendiri. 

Dalam penelitian yang dilakukan Yusuf, Husmiati dan Adi Fahrudin 

(2012) bullyingdiartikan sebagai perilaku agresif berulang dengan tujuan 

untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. Karakteristik 

pelaku bullying adalah menunjukkan perilaku yang berupaya untuk 

menunjukkan kekuasaan atas diri orang lain. Perilaku bullying termasuk di 

diantaranya memberi sebutan, menyakiti secara verbal maupun tertulis, 

beraktifitas secara eksklusif, eksklusif dari situasi sosial, menyakiti secara 

fisik atau melakukan koersif. Bentuk bullying di sekolah terkadang berupa 

sekelompok murid yang mengambil keuntungan dari murid lainnya, 
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mengisolasi murid tertentu dan mendapatkan kesetiaan dari murid lainnya 

sebagai usaha mereka menghindar dari menjadi korban berikutnya. 

Pemahaman terhadap fenomena bullying perlu dilakukan melalui asesmen 

multidimensi yang dilakukan oleh para profesional. Tulisan ini mencoba 

menyuguhkan program preventif terhadap perilaku bullying di sekolah yang 

disebut sebagai Citizens’ ResponsibilityProgram. 

Mandiri (2017)  juga menyatakan bahwa: (1) bentuk-bentuk bullying 

yang terjadi pada kelas atas yaitu bullying verbal dan fisik, (2) peran guru 

terhadap bullying pada siswa kelas atas sebagai orang yang membimbing atau 

yang memberi nasehat dan mengarahkan serta membina siswa sehingga dapat 

mengatasi kasus atau masalah yang terjadi, (3) cara mengatasi bullying yaitu 

memanggil siswa, meminta menceritakan apa yang terjadi, memberi nasehat, 

dan memberikan sanksi atau hukuman, (4) hambatan yang terjadi, mudahnya 

siswa mengulangi perilaku bullying, orang tua siswa merasa anaknya benar, 

peran aktif orang tua masih kurang. Selanjutnya   Zona Abdul Azis Alfalah 

(2017) juga menyatakan bahwa: 1) Jenis bullying yang terdapat di MIN 

Trobayan yaitu mengejek, memberi panggilan julukan, menendang, 

mendorong, memukul, merusak benda-benda milik orang lain, 

mempermalukan. 2) Peran guru dalam mencegah bullying yaitu memberikan 

nasehat secara individual dan klasikal, membangun kesadaran dan 

pemahaman tentang bullying dan dampaknya, bekerjasama dengan orang tua, 

mengisi waktu luang dengan hal yang positif, bekerjasama dengan guru-guru 

mata pelajaran guna melakukan pengawasannya. 3) Peran guru dalam 

mengatasi bullying yaitu memanggil siswa yang terlibat dalam kasus bullying, 

mengintrogasi, memberikan nasehat, memberikan penanaman nilai agama, 

dihadapkan dengan kepala sekolah dan jika diperlukan bisa memanggil orang 

tua 4) Kesulitan atau hambatan yang dialami dalam mengatasi bullying yaitu 

peran aktif orang tua siswa yang masih kurang, sulitnya merubah watak siswa, 

mudahnya siswa mengulangi perilaku bullying, banyak orang tua yang belum 

memahami tugas dan kewajibannya selakuorang tua terhadap pola asuh 

dirumah. 
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 Muhammad Risham Al Hindi (2017) menyatakan bahwa pertama 

penyebab terjadinya perilaku bullying karena lingkungan siswa memberi 

penggaruh terhadap siswa dalam melakukan prilaku bullying ketika dikelas 

maupun disekolah. Kedua peran guru bimbingan dan konseling dalam 

mencegah perilaku bullying dilakukan dengan cara, memberikan bimbingan 

klasikal, layanan informasi melalui papan bimbingan dan leaflet, konseling 

individu dan kelompok, tindakan preventif, represif dan kuratif. Ketiga 

langkah-langkah yang dilakukan guru BK untuk mengatasi perilaku bullying 

yaitu mengidentifikasi masalah, memberikan layanan BK, memberikan 

hukuman kedisiplinan, dan melakukan pengawasan terhadap prilaku 

bullying.Mafidatul Alawiyah, A. Busyairi (2018)menyatakan bullying berupa 

kontak fisik langsung berupa menjewer dan merusak barang –barang yang 

dimiliki orang, kontak verbal langsung berupa memaki, mengejek baik 

berkenaan dengan fisik ataupun orang tua, memberi julukan, mengolok-olok, 

menyoraki, berkata kasar, dan menyoraki, kontak nonverbal langsung berupa 

melihat sinis kepada sesama teman, dan kontak nonverbal tidak langsung 

pengucilan dalam bermain. Pengaruh lingkungan pergulan siswa memberikan 

dampak yang positif dan negatif, terlihat yaitu meniru atau imitasi dari 

lingkungan pergaulan dikelas. Peran guru pun dalam mengatasi tindakan 

bullying sangat bervariasi caranya. 

Fellinda Arini Putri dan Totok Suyanto (2016)menyatakan bahwa peran 

guru dalam menyelesaikan bullying yaitu dengan (1) mengetahui akar 

permasalahan terjadinya bullying, (2) memberikan hukuman (punishment), (3) 

membuat kelompok belajar, (4) memberikan himbauan kepada siswa yang 

melakukan perilaku bullying dan siswa lainnya, (5) memberikan beberapa 

layanan dari BK kepada siswa korban bullying dan pelaku bullying, (6) 

memberikan penghargaan (rewarding), (7) memberikan program “stop 

bullying”, (8) melakukan pengawasan (monitoring. Hambatan dalam 

mengatasi perilaku bullying yakni: (1) kesulitan dalam mengontrol perilaku 

siswa ada saat berada diluar sekolah, (2) tidak terbukanya siswa korban 

bullying untuk melapor ke guru, (3) kurangnya pemahaman guru terhadap 
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perilaku bullying. Selanjutnya Taufiq Ismail (2019) menyatakan bahwa 

bentuk-bentuk perilaku bullying siswa yang terjadi ialah siswa mengolok-olok 

dan mengejek teman, menjahui teman, dan meminta uang saku pada 

temannya. Cara guru kelas dalam mengatasi perilaku bullying siswa yaitu 

dengan melakukan bimbingan secara klasikal maupun individu. Peran guru 

kelas dalam mengatasi perilaku bullying siswa disekolah dengan berkoordinasi 

dengan orang tua wali siswa, membentuk kelompok belajar didalam kelas, 

menanamkan sikap kebersamaan serta sikap keakraban, melakukan 

pengarahan secara klasikal atau pribadi, dan berkoordinasi dengan siswa untuk 

menasehati siswa yang melakukan tindak bullying. 

Datik Wisnuntika, Trubus Sulistyono 2017 menyatakan bahwa (1) Bentuk 

tindakan bullying yang dilakukan siswa tergolong tingkat ringan karena 

sebagian besar bullying berbentuk lisan seperti mengolok-olok dan kata-kata 

kasar. (2) Tindakan bullying siswa terbentuk oleh faktor yang bersumber dari 

latar belakang keluarga yang tidak rukun dan karakteristik individu sendiri. (3) 

Dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying bagi siswa yang melakukan: 

berbohong, nakal, susah diatur. Sedangkan bagi siswa yang menjadi sasaran: 

pendiam, kurang percaya diri. (4) Peran guru kelas dalam meminimalisasi 

tindakan bullying diantaranya siswa yang bersangkutan dipanggil, 

menceritakan kronologi kejadian, melakukan kerjasama dengan semua 

komponen sekolah, merangkap menjadi guru BK, membiasakan anak lebih 

terbuka, menyuburkan praktek peer support, pendampingan khusus bagi anak 

yang melakukan bullying dan anak yang menjadi sasaran bullying. 

 Studi pendahuluan yang dilakukan di SD Negeri Ngembatpadas 1 

Gemolong yaitu masih terjadi bullying dan belum menemukan solusi yang 

tepat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada siswa diperoleh 

siswa menyatakan terjadinya bullying dikarenakan faktor saling ejek, saling 

pukul dan saling berkuasa nya siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan bersama guru, guru menyatakan tugas guru dalam menyelesaiakan 

permasalahan tersebut adalah dengan melerai, memberikan hukuman 

memberikan sanksi, dan memberikan sosialisasi. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin meneliti peran guru dalam 

menyelesaikan bullying. Atas dasar inilah penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Peran Guru Dalam Menyelesaikan Permasalahan 

Bullying Di SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong”. 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berkut: 

1. Bagaimana tugas guru dalam penanganan bullying di SD Negeri 

Ngembatpadas 1 Gemolong? 

2. Bagaimana tindak lanjut guru dalam menanganibullying di SD Negeri 

Ngembatpadas 1 Gemolong ? 

C. Fokus Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijabarkan fokus 

penelitian sebagai berikut:  

1. Mengungkapkan tugas guru dalam penangananbullying di SD Negeri 

Ngembatpadas 1 Gemolong. 

2. Mengungkapkan tindak lanjut guru dalam menanganibullying di SD 

Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri Ngembatpadas 1 

Gemolong ini memiliki dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:  

a. Aspek Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan mampu bermanfaat bagi si pembaca dengan 

adanya penelitian ini bermanfaat untuk mengurangi bullying yang ada di 

SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong dan sekitarnya. 

b. Aspek Praktis 

1) Bagi Sekolah 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

acuan dalam rangka meningkatkan kesadaran guru serta siswa terhadap 

pentingnya pembentukan karakter sejak dini akankesadaran bahayanya 

daribullying. 

2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan 

guru dalam menghadapi bullying yang ada disekolah. 

3) Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan 

kesadaran bahayanya dari bullying.Serta tidak melakukan perbuatan 

bullying terhadap orang lain. 

4) Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

meningkatkan kesadaran bahayanya bullying yang saat ini yang dapat 

terjadi dimana saja. 


