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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru dan siswa  di SD Negeri  

Ngembatpadas 1 Gemolong, dapat diambil data sebagai berikut: 

1. Deskripsi Lokasi Penelitian 

a. Deskripsi Lokasi 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Ngembatpadas 1 

Gemolong, yang berlokasi di Desa Ngembatpadas, Kelurahan 

Ngembatpadas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi 

Jawa Tengah, kode pos 57274. SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong 

ini bertempat ditengah perdesaan yang terletak berhadapan dengan 

lapangan dan berdampingan dengan SMK. Lokasi dari SD Negeri 

Ngembatpadas 1 Gemolong ini cukup strategis, dilihat dari banyaknya 

sekolah-sekolah yang berdampingan. Mayoritas murid di SD Negeri 

Ngembatpadas 1 Gemolong adalah warga sekitar perdesaan, dilihat 

dari lokasi SD tersebut yang berada di pedesaan. 

SD  Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong sudah terakditasi A. 

Sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup lengkap, yang terdiri dari 1 

ruang guru, 1 ruang kepsek yang berdampingan dengan ruang guru, 

ruang kelas yang terdiri dari 6 ruangan, fasilitas tempat ibadah untuk 

menunaikan sholat bagi yang beragama islam, ruang perpustakaan 

untuk ruang membaca siswa ketika waktu istirahat, terdapat 2 kamar 

mandi masing-masing untuk guru dan siswa, terdapat ruang UKS 

untuk siswa yang tiba-tiba sakit atau pingsan, terdapat ruangan lab 

komputer untuk pelajaran teknologi informasi, terdapat parkiran untuk 

menaruh sepeda ontel siswa, terdapat halaman depan yang cukup luas 

digunakan sebagai lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan 

badminton, lapangan bola basket, dan juga untuk tempat upacara serta 

area bermain siswa. Untuk fasilitas tersebut siswa diharapkan mampu 
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menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. Demi kemajuan dan 

kenyamanan siswa, pihak sekolah memberikan fasilitas tersebut. SD 

Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong memberikan fasilitas yang lengkap 

supaya siswa bisa nyaman ketika belajar di sekolah. 

b. Identitas sekolah 

Tabel 1.2 Identitas Sekolah 

1 Nama sekolah : SD Negeri Ngembatpadas 1 

Gemolong 

2 N. I. S. : 100 170 

3 N.S.S. : 10.1.03.14.13.0.12 

4 Provinsi : Jawa tengah 

5 Otonom : Daerah 

6 Kecamatan : Gemolong 

7 Desa/ Kelurahan : Ngembatpadas 

8 Jalan  : Ngembatpadas 

9 Kode pos : 57274 

10 Telepon  : 0271-6811541 

11 Faksimile  : - 

12 Daerah  : Pedesaan 

13 Status sekolah : Negeri 

14 Kelompok sekolah  : Inti 

15 Akreditasi : A 

16 Surat keputusan/ SK : Nomor: sd/kep/pdk/12/1/1 tgl: 

27-03-1970 

17 Penerbit SK  : Gub.kdh.tk 1 jateng oleh drs. 

Djoko mientono 

18 Tahun berdiri : Tahun 1967 

19 Tahun perubahan : Tahun 1985 

20 KBM : Pagi 
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21 Bangunan sekolah : Milik sendiri 

22 Luas bangunan : Bangunan 382m / pekarangan 

2795m 

23 Lokasi sekolah : Ngembatpadas rt 09 rw 02 

24 Jarak ke kecamatan  : 01 km 

25 Jarak ke pusat otoda : 25 km 

26 Terletak pada lintasan : Desa 

27 Keanggotaan rayon : Sekolah  

28 Organisasi penyelenggara : Pemerintahan 

29 Perjalanan/ perubahan : - 

30 NPSN : 20330909 

2. Deskripsi Data 

Dalam penelitian ini akan disampaikan secara menyeluruh 

bagaimana tugas guru dalam mengatasi bullying. Penelitian ini dilakukan 

di SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong. Penelitian ini dilakukan dengan 

metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian si 

peneliti akan mewawancarai guru dan siswa, dan peneliti akan melakukan 

pengamatan terhadap guru serta siswa pada saat diluar jam pelajaran yaitu 

jam istirahat, dan peneliti akan mengambil beberapa gambar mengenai 

situasi pada saat jam pembelajaran dan jam istirahat di SD Negeri 

Ngembatpadas 1 Gemolong. 

a. Tugas guru dalam penanganan bullying 

SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong guru kelas, mengemban 

peranan penting yang menunjang untuk keberhasilan siswa. Dalam 

observasi pada tanggal 27 september 2019 peneliti mewawancarai guru 

kelas IV dan V, yaitu membahas mengenai tugas guru dalam 

menangani bullying yang dilakukan disekolah. Didalam tugas guru 

dibagi menjadi 3 indikator yaitu mendidik, mengajar, dan 

membimbing. Berikut hasil wawancara yang mencakup dari tugas 

guru, yaitu: 
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1) Mendidik 

Tugas guru dalam mendidik siswa pada kasus bullying, didapatkan 

dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru kelas IV dan V yaitu: 

Guru kelas IV menyatakan tugas guru sebagai berikut: 

“ saya mendiskusikan masalah ketika sudah mengetahui 

bahwa siswa melakukan tindakan bullying langsung ditegur 

dan mendiskusikan permasalahan siswa tersebut, mencari 

tahu penyebab bullying, mengingatkan membuli bukan 

perbuatan yang terpuji, saya juga memberikan konsekuensi 

yang mendidik untuk menghadapi anak yang kerap 

melakukan tindakan bullying” 

Selanjutnya ditambahkan dengan hasil wawancara guru kelas V 

yaitu: 

“saya memberikan hukuman yang sepantasnya ketika 

terjadi kasus bullyingseperti perkelahian, dikucilkan, ejek-

mengejek, saya juga akanmengajarkan kemampuan baru 

setelah mengetahui alasan dibalik tindakan bullyingbiar 

tidak ada rasa ingin mengulanginya lagi, dan saya selalu 

menghindari menghukum siswa didepan teman-temannya 

biar siswa yang bermasalah tersebut tidak ada rasa sakit 

hati. 

 

2) Membimbing 

Tugas guru dalam membimbing siswa pada kasus bullying, 

didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru kelas IV dan V yaitu: 

Guru kelas IV menyatakan tugas guru sebagai berikut: 

“saya akan memberikan pengarahan yang baik kepada 

siswa yang melakukan tindakan bullying, dan memberikan 

bimbingan terhadap siswa bermasalah” 

Selanjutnya ditambahkan dengan hasil wawancara guru kelas V 

yaitu: 

“dengan memberikan arahan yang baik kepada siswa yang 

menjadi pelaku bullying, dan saya akan membantu siswa 

tersebut ketika menemui kesulitan” 

3) Mengajar 
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Tugas guru dalam mengajar siswa pada kasus bullying, didapatkan 

dari hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

kelas IV dan V yaitu: 

Guru kelas IV menyatakan tugas guru sebagai berikut: 

“melatih siswa dalam kebutuhan keterampilan sosial khusus 

untuk menghindari bullying, menggunakan pertemuan kelas 

untuk mendiskusikan sebab-sebab dari permasalahan 

bullying dan diselesaikan dengan perdamaian” 

Selanjutnya ditambahkan dengan hasil wawancara guru kelas V 

yaitu: 

“memberikan pembelajaran bagi pelaku bullying, agar memberikan 

efek jera kepada pelaku.” 

 

Sedangkan Proses guru dalam penanganan bullyingdikelompokkan 

menjadi 3 yaitu bullying verbal, bullying fisik, dan bullying psikis. 

Berikut hasil wawancara yang mencakup dari ketiga program, yaitu: 

1) Verbal 

Proses penanganan bullying verbal yaitu didapatkan dari hasil 

wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil wawancara guru kelas 

IV dan V dengan menyatakan bahwa proses penanganan bullying 

secara verbal yaitu seperti: 

Guru kelas IV menyatakan: 

“ketika saya sudah mengidentifikasi permasalahan siswa, 

selanjutnya saya akan bertanya kepada siswa, bagaimana 

permasalahan awal, kenapa bisa sampai mengejek si A 

dengan sebutan nama orang tua, dan memberi tau bahwa itu 

bukan untuk bahan ejekan” 

Selanjutnya diperkuat hasil wawancara dengan guru kelas V yaitu 

menyatakan: 

“mempertemukan siswa dalam satu ruangan, menganalisis 

bagaimana permasalahan siswa, mencari titik terang dari 

suatu permasalahan, lalu memberikan motivasi kepada 

siswa agar tidak membuli dengan nama julukan. 

 

Kendala dalam proses penanganan bullying, yaitu: 

Terkait dengan kendala guru kelas IV menyampaikan: 
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“siswa sering mengulangi kesalahannya” 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh guru kelas V 

yaitu: 

“siswa tidak bisa diajak bekerja sama dan tidak 

mendengarkan apa yang disampaikan saya” 

 

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan bullying tersebut: 

Guru kelas IV memiliki solusi sebagai berikut: 

“dengan memberikan nasehat kepada siswa,jika anak tidak 

dapat diberi tahu atau dinasehati dengan baik-baik, ketika 

masih mengulangi kesalahannya , saya memberikan 

memberikan sanksi”. 

 Hal senada juga disampaikan oleh guru kelas V yaitu: 

“memberikan sosialisasi terhadap siswa pada saat kegiatan 

upacara dan kembali mengingatkan siswa sebelum 

pembelajaran dimulai”. 

 

Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan peneliti: 

“pernyataan guru sudah sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti” 

2) Fisik  

SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong proses dalam penanganan 

bullying yaitu didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. 

Berdasarkan hasil wawancara guru kelas IV dan V dengan menyatakan 

bahwa proses penanganan bullying fisik yaitu seperti: 

Guru kelas IV menyatakan: 

“ketika saya menemukan masalah perkelahian, yang saya 

lakukan melerai terlebih dahulu selanjutnya saya akan 

mempertemukan siswa yang berkelahi tadi, dan bertanya 

kepada siswa bagaimana permasalahan awal mula perkara, 

setelahan menemukan dari akar permasalahan, saya akan 

memberi nasehat, dan mendamaikan siswa yang berkelahi, 

kemudian memberikan sanksi berupa menulis surat 

perjanjian bahwa tidak akan mengulanginya lagi. 

 

Selanjutnya diperkuat dari hasil wawancara dengan guru kelas V yang 

menyatakan: 

“pasti seperti guru pada umumnya yaitu melerai kepada 

siswa yang berkelahi, mencari akar permasalahan, apa 
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penyebab siswa menjadi seperti itu, kemudian mencari 

solusi yang tepat” 

 

Kendala dalam proses penanganan bullying yaitu: 

 Guru kelas IV menyatakan: 

“siswa sering mengulangi kesalahannya” 

 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh guru kelas V yaitu: 

“siswa tidak bisa diajak bekerja sama dan tidak 

mendengarkan apa yang disampaikan saya” 

 

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan bullying secara fisik yaitu: 

Guru kelas IV menyatakan: 

“saya akan memberi nasehat, dan mendamaikan siswa 

yang berkelahi, kemudian memberikan sanksi berupa 

menulis surat perjanjian bahwa tidak akan mengulanginya 

lagi” 

Selanjutnya guru kelas V juga menyampaikan hal yang senada yaitu: 

“ memberikan nasehat, dan memberikan sanksi jika 

mengulanginya kembali” 

 

Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan peneliti: 

“pernyataan guru sudah sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti” 

 

3) Psikis  

Proses dalam penanganan bullying yaitu didapatkan dari hasil 

wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil wawancara guru kelas IV 

dan V dengan menyatakan bahwa proses penanganan bullying psikis 

yaitu seperti: 

Guru kelas IV menyatakan: 

“ketika saya menangani permasalahan mengenai siswa 

yang dikucilkan didalam kelas ataupun diluar kelas, yang 

pertama, ketika didalam kelas  saya akan membentuk jadi 

satu tim kelompok belajar, supaya menjauhkan dari 

perasaan yang kurang sehat dari siswa tersebut, karena 

emosi siswa masih labil jadi ketika terbawa suasana mau 
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nggak mau siswa jadi bisa damai ketika dijadikan satu 

kelompok, itu menurut saya” 

Selanjutnya diperkuat dari hasil wawancara dengan guru kelas V yang 

menyatakan: 

“Saya mengarahkan siswa agar siswa berkelompok, agar 

sadar bahwa mereka hidup membutuhkan satu sama lain” 

 

Kendala dalam proses penanganan bullying, yaitu: 

Terkait dengan kendala guru kelas IV menyampaikan: 

“siswa sering mengulangi kesalahannya” 

 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh guru kelas V yaitu: 

“siswa tidak bisa diajak bekerja sama dan tidak 

mendengarkan apa yang disampaikan saya” 

 

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan bullying yaitu: 

Terkait dengan menangani permasalahan bullying guru kelas IV 

memiliki solusi sebagai berikut: 

“saya akan membentuk jadi satu tim kelompok belajar, 

supaya menjauhkan dari perasaan yang kurang sehat dari 

siswa tersebut, karena emosi siswa masih labil jadi ketika 

terbawa suasana mau nggak mau siswa jadi bisa damai 

ketika dijadikan satu kelompok, itu menurut saya” 

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh guru kelas V yaitu: 

 

“Saya mengarahkan siswa agar siswa berkelompok, agar 

sadar bahwa mereka hidup membutuhkan satu sama lain 

 

Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan peneliti: 

“pernyataan guru sudah sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti” 

 

b) Tindak lanjut penanganan guru terhadap bullying 

SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong guru kelas, 

mengemban peranan penting yang menunjang untuk keberhasilan 

siswa. Dalam observasi pada tanggal 27 september 2019 peneliti 

mewawancarai guru kelas IV dan V, yaitu membahas mengenai 

proses dalam menangani bullying yang dilakukan disekolah. 
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Didalam permasalahan bullying dikelompokkan menjadi 3, yaitu 

bullying verbal, bullying fisik, dan bullying psikis. Berikut hasil 

wawancara yang mencakup dari ketiga program, yaitu: 

1) Verbal 

Tindak lanjut dalam penanganan guru terhadap bullying yaitu 

didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan 

hasil wawancara guru kelas IV dan V dengan menyatakan 

bahwa tindak lanjut penanganan guru terhadap bullying verbal 

yaitu seperti: 

Guru kelas IV menyatakan: 

“Dalam tindak lanjut permasalahan bullying , ketika ada 

anak yang yang melakukan ejek-mengejek dengan 

sebutan julukan atau nama orang tua. Guru 

menindaklanjuti dengan memanggil anak tersebut dan 

memberi pengertian bahwa seperti itu tidak boleh 

dilakukan, serta saya mengajak siswa untuk berfikit, 

gimana rasanya kalau orangtuanya diejek balik atau 

dirinya disebut dengan julukan khusus yang membuat 

siswa tersebut marah.  ketika saya memberikan 

pengertian seperti itu siswa akan mulai berfikir dan tidak 

melakukannya kembali, namun jika melakukannya 

kembali siswa akan saya beri peringatan dan saknsi jika 

berulah kembali” 

Hal tersebut senada dengan pernyataan guru kelas V  yaitu: 

“Ketika saya menindak lanjuti permasalahan bullying 

tersebut, saya akan memanggil anak yang mengejek, dan 

memberikan nasehat serta memberikan pengertian 

bahwa didalam agamapun disebutkan bahwa manusia 

tidak boleh saling menyakiti. 

 

Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan 

peneliti: 

“pernyataan guru sudah sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti” 
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2) Fisik  

Tindak lanjut dalam penanganan guru terhadap bullying yaitu 

didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan 

hasil wawancara guru kelas IV dan V dengan menyatakan 

bahwa tindak lanjut penanganan guru terhadap bullying fisik 

yaitu seperti: 

“saya ketika menindak lanjuti permasalahan bullying 

yang bersifat fisik, seperti perkelahian dan pukul 

memukul. Saya akan melihat dulu, bagaimana 

permasalahannya bullying ringan apa berat, jika parah 

saya akan melakukan dengan memanggil kedua orang 

tua yang dinyatakan sebagai pelaku, karena tindakan 

fisik sudah tidak bisa ditoleransi, ketika anak tersebut 

masih bisa diberi tahu maka akan diberikan toleransi, 

dan ketika tidak bisa diberi tahu maka akan diberi sanksi 

yang tegas. 

Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan guru kelas V yang 

menyatakan : 

“saya akan melakukan mediasi terhadap siswa yang 

bermasalah tersebut, lalu memberikan pengarahana dan 

edukasi mengenai bahaya bullying secara fisik dll. Kalau 

menjadi kebiasaan seperti itu, bisa masuk diranah 

hukum, ditangkap pak polisi. Biasanya saya 

memberikan pengertian seperti itu, siswa akan takut dan 

tidak akan mengulangi lagi. 

 

Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan 

peneliti: 

“pernyataan guru sudah sesuai dengan wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti” 

 

3) Psikis  

Tindak lanjut dalam penanganan guru terhadap bullying yaitu 

didapatkan dari hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan 

hasil wawancara guru kelas IV dan V dengan menyatakan 
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bahwa tindak lanjut penanganan guru terhadap bullyingpsikis 

yaitu seperti: 

Guru kelas IV menyatakan: 

“Dalam menindaklanjuti permasalahan bullying 

psikis. Saya akan memberikan sosialisasi kepada 

siswa dikelas sebelum jam pelajaran dimulai” 

Pernyataan tersebut senada dengan guru kelas  V, yang 

menyatakan  

“Diberikan pengarahan mengenai bahaya bullying, 

dan saya menerapkan peraturan dilarang memanggil 

dengan sebutan julukan, dan harus meanggil nama” 

 

Hal tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan 

peneliti: 

“pernyataan guru sudah sesuai dengan wawancara 

yang dilakukan dengan peneliti” 

 

Berdasarkan  hasil wawancara kepada guru pada tanggal 27 

september 2019, mengenai tugas guru dalam menyelesaikan bullying 

di SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: bahwa tugas guru ketika menangani kasus bullying 

seperti perkelahian, saling ejek sesama teman, dan guru harus bisa 

menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memberi sanksi kepada 

siswa tersebut untuk tidak mengulangi kesalahannya, dan ketika siswa 

sudah diberi sanksi tetapi masih melakukan perbuatannya kembali 

guru kemudian akan memberikan saknsi yang tegas terhadap siswa 

yang bermasalah. 

B. Pembahasan 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang tugas guru dalam 

menyelesaikan bullying, didapatkan beberapa hasil yang sangat penting untuk 

dijadikan informasi. Dimana penelitian ini betujuan untuk membahas kasus 

bullying di SD Negeri Ngembatpadas 1 Gemolong. berikut hasil penelitian 

yang telah dilaksanakan oleh peneliti: 
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1. Tugas guru dalam penanganan bullying di SD Ngembatpadas 1 Gemolong 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan guru memiliki tugas untuk 

menyelesaikan permasalahan bullying di sekolah. Tugas guru dalam 

menyelesaikan bullying secara singkat yaitu guru berkewajiban untuk 

mengatur dan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi disekolah 

seperti permasalahan siswa yang saat ini sering terjadi dan seringkali 

ditemui yaitu bullying. Maka dari itu guru sangat berpengaruh bagi 

pembentukan mental siswa. Selain itu guru juga mempunyai tugas lain 

yaitu untuk membimbing siswa saat pembelajaran berlangsung dikelas, 

mengatur kondisi di lingkungan sekolah saat berada didalam kelas maupun 

diluar sekolah, guru juga mempunyai tugas untuk menjadi konselor bagi 

siswa jika siswa sedang bermasalah. Menurut Tafsir (dalam Wahyudi 

2012: 52) menyebutkan tugas pendidik secara rinci adalah:  

(a) Wajib menemukan perkembangan yang ada pada anak didik dengan 

berbagai cara seperti observasi wawancara, melalui pergaulan, 

angket, dan sebagainya. 

(b) Berusaha menolong anak didik mengembangkan pembawaan yang 

baik dan menekan  perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak 

berkembang. 

(c) Memperlihatkan kepada anak didik tugas orang dewasa dengan cara 

memperkenalkan berbagai bidang keahlian, keterampilan, agar anak 

didik memilihnya dengan tepat. 

(d) Mengadakan evaluasi setiap waktu unttuk mengetahui apakah 

perkembangan anak didik lancar. 

(e) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui 

kesulitan dalam mengembangkan potensinya. 

Ketika, terjadi bullying disekolah guru bertanggung jawab 

melindungi dan menyelesaikan permasalahan siswa. Dalam menghadapi 

permasalahan bullying, guru harus tetap sabar. Sesuai dengan teori 

Mulyasa (2017: 37-41) mengenaitugas guru yaitumendidik, mengajar, dan 
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membimbing selaras dengan hasi penelitian ini. Dalam tugas guru 

menyelesaikan permasalahan yaitu:  

a) Guru sebagai pendidik 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan tugas guru sebagai 

pendidik  untuk menyelesaikan permasalahan bullying yaitu 

memberikan pelatihan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 

Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk pembinaan, sikap 

mental dan akhlak anak didik.Oleh karena itu, guru harus 

memilikistandar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung 

jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Hal tersebut juga diperkuat 

dengan pendapat yang disampaikan oleh guru melalui wawancara 

yaituguru kelas IV menyatakan tugas guru sebagai berikut guru 

mendiskusikan masalah ketika sudah mengetahui bahwa anak 

melakukan tindakan bullying langsung ditegur dan mendiskusikan 

permasalahan anak tersebut, mencari tahu penyebab permasalahannya, 

mengingatkan membuli bukan perbuatan yang terpuji atau patut 

dicontoh, memberikan konsekuensi yang mendidik untuk menghadapi 

anak yang kerap melakukan tindakan bullying.Selanjutnya 

ditambahkan dengan hasil wawancara guru kelas V yaitu memberikan 

hukuman yang sepantasnya ketika terjadi kasus bullyingseperti 

perkelahian, mengajarkan kemampuan baru setelah mengetahui alasan 

dibalik tindakan bullying, dan menghindari menghukum didepan 

teman-temannya. 

b) Guru sebagai pembimbing 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan tugas guru sebagai 

pembimbing  untuk menyelesaikan permasalahan bullyingyaitudengan 

memberikan tata tertib untuk mengerahkan siswa menjadi lebih baik 

serta memberikan motivasi dan pembinaan. Dalam hal ini istilah 

perjalanan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga perjalanan 

mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam 

kompleks. Sebagai pembimbing guru harus merumuskan tujuan secara 
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jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan yang harus 

ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan, serta menilai 

kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta 

didik. Selanjutnya guru kelas IV menyatakan tugas guru sebagai 

berikut, memberikan pengarahan yang baik kepada siswa yang 

melakukan tindakan bullying, memberikan bimbingan terhadap siswa 

bermasalah. Selanjutnya ditambahkan dengan hasil wawancara guru 

kelas V yaitu dengan memberikan arahan yang baik kepada siswa 

yang menjadi pelaku bullying, membimbing siswa tersebut ketika 

menemui kesulitan. Dari hasil wawancara yang dilakukan di sekolah 

sudah sesuai dengan apa yang dinyatakan guru dalam wawancara. 

c) Guru sebagai pengajar 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan tugas guru sebagai 

pengajar untuk menyelesaikan permasalahan bullyingyaitu dengan 

memberikan pembelajaran kepada siswa yang melakukan tindakan 

bullying. Selanjutnya Guru kelas IV menyatakan tugas guru sebagai 

berikut, melatih siswa dalam kebutuhan keterampilan sosial khusus 

untuk menghindari bullying, menggunakan pertemuan kelas untuk 

mendiskusikan sebab-sebab dari permasalahan bullying dan 

diselesaikan dengan perdamaian. Selanjutnya ditambahkan dengan 

hasil wawancara guru kelas V yaitu memberikan pembelajaran bagi 

pelaku bullying, agar memberikan efek jera kepada pelaku. Dari hasil 

wawancara yang dilakukan di sekolah sudah sesuai dengan apa yang 

dinyatakan guru dalam wawancara. 

Proses guru dalam  penanganan bullying di SD Ngembatpadas 1 

Gemolong 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam proses penanganan 

bullying guru memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan 

bullying di sekolah, namun disertai dengan proses yang harus dilalui 

oleh guru. Dalam proses penanganan bullyingguru memiliki kendala 

dan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.Dalam 
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kendalanyaguru menyampaikan bahwa siswa yang kurang terbuka dan 

tidak mau mendegarkan itu merupakan kendala bagi guru. Untuk 

mengatasi kendala tersebut guru memiliki solusi untuk menghadapi 

kendala, menurut Hidayati (2012: 46) solusi yang lebih efektif yakni 

program yang menjadikan sistem sosial sebagi perubahan, tidak hanya 

berfokus pada perubahan individual baik dari sisi pelaku maupun 

korban bullyingperlu dipahami bahwa bullying merupakan perilaku 

instrumental. Selanjutnya ditambahkan oleh Esplage dan Swearer 

(dalam Hidayati 2012: 46) dikatakan bahwa bullying akan dapat 

dikurangi secara signifikan apabila sistem tempat dimana bullying 

tersebut muncul tidak memberikan imbalan apapun, dan justru 

memberikan “denda” atau hukuman tiap kali perilaku bullying 

muncul.Salah satu program yang sangat komprehensif yang 

ditunjukan untuk menanggulangi bullying dan terbukti efektif yakni 

the bully busters program fokus dari program ini untuk merubah 

sistem sosial sehingga kemunculan bullying bisa dihindarkan. 

Program tersebut memiliki beberapa prinsip utama yaitu sebagai 

berikut: Prinsip utama, yang pertama yakni bahwa merubah 

lingkungan lebih berdampak kuat daripada merubah individu per 

individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka 

mengubah hal ini, pendekatan yang berfokus pada upaya merubah 

lingkungan sekolah terbukti lebih efektif. Prinsip kedua, yakni 

pencegahan lebih baik dari pada intervensi. Prinsip ini merupakan 

prinsip dasar yang selalu dipakai dalam berbagai permasalahan yang 

terjadi, bagaimanapun pencegahan permasalahan bullying tentu lebih 

utama dibandingkan melakukan intervensi sesudah terjadinya 

bullying. Semua guru harus dilibatkan dalam program pencegahan 

bullying ini. Program yang komprehensif dan melibatkan seluruh 

elemen sekolah akan lebih efektif mencegah bullying dan 

meningkatkan rasa aman di sekolah dibandingkan memfokuskan pada 

sebagian siswa melalui pendekatan individual. Masa-masa sekolah 
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dasar merupakan masa ideal untuk mengajarkan kemampuan 

manajemen konflik dengan jalan damai dan juga menanamkan nilai- 

nilai anti kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian, sangat penting 

untuk melakukan upaya mengubah budaya kekerasan dalam 

sekolah.Prinsip yang ketiga, yakni bahwa dalam merubah lingkungan 

dibutuhkan dukungan dan pemahaman dari berbagai pihak, khususnya 

para guru. Manajemen kelas, menetapkan aturan-aturan yang 

diberlakukan dalam kelas, dan mengembangkan solusi terhadap 

berbagai permasalahan. Guru satu dengan guru lain dalam satu 

sekolah atau antar sekolah perlu berbagi pengalaman dan sumber 

untuk memecahkan berbagai permasalahan. Kemudian,Santrock 

menyatakan (2007: 214)untuk mengurangi bullying, sekolah juga 

dapat melakukan hal-hal sebagai berikut ini: 

(a) Menunjuk sebaya yang lebih tua sebagai pemantau bullying dan 

melerai ketika melihat hal tersebut terjadi. 

(b) Menetapkan aturan dan sanksi sekolah terhadap bullying dan 

mengumumkannya di seluruh lingkungan sekolah. 

(c) Membentuk kelompok persahabatan bagi remaja yang sering 

mengalami bullying oleh sebaya. 

(d) Memasukan pesan program anti bullying ke dalam tempat ibadah, 

sekolah, dan konteks lainnya di mana remaja terlibat dalam 

kegiatan masyarakat. 

(e) Mendorong orang tua untuk menguatkan perilaku positif anak 

mereka dan meneladankan interaksi interpersonal yang 

semestinya. 

(f) Mengidentifikasi bully dan korban sejak dini dan menggunakan 

pelaihan keterampilan sosial untuk memperbaiki perilaku mereka. 

Dalam menghadapi permasalahan bullying, guru harus tetap 

sabar. Bullying sendiri dikelompokkan ke dalam 3 bentuk yaitu 

bullying verbal, bullying psikis, dan bullying fisik. Dalam penelitian, 
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peneliti menemukan 3 bentuk bullying di sekolah sesuai dengan teori 

Colorosu dalam (Zakiyah 2018), yaitu: 

(1) Bullying verbal  

Bentukbullying verbal yang  di yaitu mengolok-olok nama 

panggilan, melecehkan penampilan, mengancam, menakut-nakuti. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti terhadap guru, dalam proses penanganan 

bullying verbal yaitu didapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi. Berdasarkan hasil wawancara guru kelas IV dan V 

dengan menyatakan bahwa proses penanganan bullying secara 

verbal yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan siswa, 

selanjutnya guru akan bertanya kepada siswa, bagaimana 

permasalahan awal, kenapa bisa sampai mengejek si A dengan 

sebutan nama orang tua, dan memberi tau bahwa itu bukan untuk 

bahan ejekan, selanjutnya diperkuat hasil wawancara guru kelas 

IV yang menyatakan prosesnya   dengan mempertemukan siswa 

dalam satu ruangan, menganalisis bagaimana permasalahan siswa, 

mencari titik terang dari suatu permasalahan, lalu memberikan 

motivasi kepada siswa agar tidak membuli dengan nama julukan. 

Dalam menangani permasalahan bullying guru kelas IV dan V 

juga menemukan kendala yaitu siswa sering mengulangi 

kesalahannya dan siswa tidak bisa diajak bekerja sama serta tidak 

mendengarkan apa yang disampaikan guru. Dalam menghadapi 

kendala tersebut guru menemukan solusi yaitu dengan 

memberikan nasehat kepada siswa, jika anak tidak dapat diberi 

tahu atau dinasehati dengan baik-baik, ketika masih mengulangi 

kesalahannya guru akan memberikan memberikan sanksi dan 

memberikan sosialisasi terhadap siswa pada saat kegiatan upacara 

serta kembali mengingatkan siswa sebelum pembelajaran dimulai.  

(2) Bullying fisik  



57 
 

 

Bentuk bullying fisik antara lain: memukul, menendang, 

mendorong, merusak benda-benda milik korban (termasuk 

tindakan pencurian). Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru, dalam proses 

penanganan bullyingfisik, didapatkan dari hasil wawancara dan 

observasi. Berdasarkan hasil wawancara guru kelas IV dan V 

dengan menyatakan bahwa proses penanganan bullying fisik yaitu 

ketika guru menemukan masalah perkelahian, yang guru lakukan 

melerai terlebih dahulu selanjutnya guru akan mempertemukan 

siswa yang berkelahi tadi, dan bertanya kepada siswa bagaimana 

permasalahan awal mula perkara, setelahan menemukan dari akar 

permasalahan, guru akan memberi nasehat, dan mendamaikan 

siswa yang berkelahi, kemudian memberikan sanksi berupa 

menulis surat perjanjian bahwa tidak akan mengulanginya 

lagi.Selanjutnya diperkuat dari hasil wawancara dengan guru kelas 

V yang menyatakan guru akan melerai siswa yang berkelahi, 

mencari akar permasalahan, apa penyebab siswa menjadi seperti 

itu, kemudian mencari solusi yang tepat. Dalam menangani 

permasalahan bullying guru kelas IV dan V juga menemukan 

kendala yaitu siswa sering mengulangi kesalahannya dan siswa 

tidak bisa diajak bekerja sama serta tidak mendengarkan apa yang 

disampaikan guru. Dalam menghadapi kendala tersebut guru 

menemukan solusi yaitu dengan memberikan nasehat kepada 

siswa, jika anak tidak dapat diberi tahu atau dinasehati dengan 

baik-baik, ketika masih mengulangi kesalahannya guru akan 

memberikan memberikan sanksi dan memberikan sosialisasi 

terhadap siswa pada saat kegiatan upacara serta kembali 

mengingatkan siswa sebelum pembelajaran dimulai. 

(3) Bullying psikis 

Bentuk bullying psikis yaitu menyebar gossip, rumor, 

mempermalukan didepan umum, dikucilkan dari pergaulan, atau 
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menjebak seseorang hingga dituduh melakukan tindakan tersebut. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang 

dilakukan peneliti terhadap guru, dalam proses penanganan 

bullying psikis, didapatkan dari hasil wawancara dan observasi 

pada guru kelas IV dan V, yaitu guru ketika menangani 

permasalahan mengenai siswa yang dikucilkan didalam kelas 

ataupun diluar kelas, yang pertama, ketika didalam kelas  guru 

akan membentuk jadi satu tim kelompok belajar, supaya 

menjauhkan dari perasaan yang kurang sehat dari siswa tersebut, 

karena emosi siswa masih labil jadi ketika terbawa suasana mau 

nggak mau siswa jadi bisa damai ketika dijadikan satu kelompok, 

dan selanjutnya mengarahkan siswa agar siswa berkelompok, agar 

sadar bahwa mereka hidup membutuhkan satu sama lain. Dalam 

menangani permasalahan bullying guru kelas IV dan V juga 

menemukan kendala yaitu siswa sering mengulangi kesalahannya 

dan siswa tidak bisa diajak bekerja sama serta tidak mendengarkan 

apa yang disampaikan saya. Dalam menghadapi kendala guru 

menemukan solusi yaitu guru akan membentuk jadi satu tim 

kelompok belajar, supaya menjauhkan dari perasaan yang kurang 

sehat dari siswa tersebut, karena emosi siswa masih labil jadi 

ketika terbawa suasana mau nggak mau siswa jadi bisa damai 

ketika dijadikan satu kelompok dan guru mengarahkan siswa agar 

mau berkelompok, serta sadar bahwa mereka hidup membutuhkan 

satu sama lain. 

2. Tindak lanjut dalam penanganan guru terhadap bullying di SD 

Ngembatpadas 1 Gemolong 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam tindaklanjut 

penanganan bullying, guru memiliki tugas untuk menyelesaikan 

permasalahan bullying disekolahan.  Dalam tindak lanjut penanganan 

guru terhadap bullying, hal yang harus dilakukan yaitu melakukan 

tindakan pencegahan terlebih dahulu menurut, rigby (2002) tindakan 
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pencegahan itu sepertimenyusun rencana tindakan, menyediakan 

kebijakan anti bullying, menyediakan media bagi murid atau 

kelompok murid tentang apa yang akan dilakukan bagi membantu 

mereka, mendorong tingkah laku yang dapat mendatangkan pengaruh 

positif terhadap tingkah laku interpersonal murid, mengatasi setiap 

kejadian bullying secara bijaksana, menyediakan bantuan kepada 

murid yang menjadi korban buli, bekerja secara konstruktif dengan 

pihak lain terutama orang tua atau komite sekolah. Dan selanjutnya 

diperkuat dengan pendapat ahli yaitu menurut yusuf dan fahrudin 

(2012: 6) penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa 

program pencegahan dan intervensi yang dirancang dan didesain 

dengan baik bisa mengurangi masalah perilaku buli di sekolah, dan 

selanjutnya meningkatkan suasana lingkungan sekolah yang selamat, 

nyaman, dan kondusif. Program ini juga mempunyai pengaruh 

pencegahan, penurunan persentase kasus-kasus buli yang baru dan 

kasus-kasus perilaku menyimpang serta pelanggaran disiplin yang 

lain, seperti bergaduh, vandalisme, dan bolos sekolah. Ada banyak 

model program pencegahan yang ditawarkan oleh para ahli 

diantaranya menurut Olweus dan Rigby (dalam Fahrudin 2012: 6) 

yaitu program pencegahan perilaku buli Olweus ialah program 

berbagai tingkatan dan komponen yang berbasis sekolah. Model ini 

dibentuk bagi mencegah perilaku buli di Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah. Program ini menggunakan kombinasi intervensi 

keseluruhan sekolah, intervensi dalam kelas dan intervensi individu. 

Intervensi keseluruhan sekolah melibatkan seluruh warga sekolah. 

Program ini dimulai dengan pembentukan kepanitiaan pencegahan 

buli di sekolah bagi memantau keseluruhan program anti buli di 

sekolah. Selain melakukan tindakan pencegahan, guru juga melakukan 

bimbingan konseling kepada siswa, namun di SD Negeri 

Ngembatpadas 1 Gemolong belum ada guru bk untuk menangani 

kasus bullying, jadi ketika ada masalah bullying, guru kelas harus bisa 
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untuk menanganinya dan menjadi konselor bagi siswanya. Dalam 

menghadapi permasalahan bullying, guru harus tetap sabar. Bullying 

sendiri dikelompokkan ke dalam 3 bentuk yaitu bullying verbal, 

bullying psikis, dan bullying fisik. Dalam penelitian, peneliti 

mengelompokkan masalah bullying sesuai dengan bentuk 

permasalahan bullying disekolahan, yaitu: 

(1) Bullying verbal 

Berdasarkan hasil wawancara guru kelas IV dan V yaitu guru 

mengatakan dalam tindak lanjut permasalahan bullying 

verbal,ketika ada anak yang yang melakukan ejek-mengejek 

dengan sebutan julukan atau nama orang tua. Guru menindaklanjuti 

dengan memanggil anak tersebut dan memberi pengertian bahwa 

seperti itu tidak boleh dilakukan, serta guru mengajak siswa untuk 

berfikir, bagaimana rasanya kalau orangtuanya diejek balik atau 

dirinya disebut dengan julukan khusus yang membuat siswa 

tersebut marah ketika guru memberikan pengertian seperti itu siswa 

akan mulai berfikir dan tidak melakukannya kembali, namun jika 

melakukannya kembali siswa akandiberi peringatan dan saknsi jika 

berulah kembali dan guru kelas V juga menyatakan bahwa ketika 

guru menindak lanjuti permasalahan bullying tersebut, guru akan 

memanggil anak yang mengejek, dan memberikan nasehat serta 

memberikan pengertian bahwa didalam agamapun disebutkan 

bahwa manusia tidak boleh saling menyakiti. 

 

(2) Bullying fisik 

Berdasarkan hasil wawancara guru kelas IV dan V yaitu guru 

mengatakan dalam tindak lanjut permasalahan bullying fisik,“saya 

ketika menindak lanjuti permasalahan bullying yang bersifat fisik, 

seperti perkelahian dan pukul memukul. Guru akan melihat dulu, 

bagaimana permasalahannya bullying ringan apa berat, jika parah 

guru akan melakukan dengan memanggil kedua orang tua yang 
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dinyatakan sebagai pelaku, karena tindakan fisik sudah tidak bisa 

ditoleransi, ketika anak tersebut masih bisa diberi tahu maka akan 

diberikan toleransi, dan ketika tidak bisa diberi tahu maka akan 

diberi sanksi yang tegas.Selanjutnya diperkuat dengan pernyataan 

guru kelas V yang menyatakan guru akan melakukan mediasi 

terhadap siswa yang bermasalah tersebut, lalu memberikan 

pengarahan, edukasi mengenai bahaya bullying secara fisik, dan 

kalau menjadi kebiasaan seperti itu, bisa masuk diranah hukum dan 

guru mengatakan jika memberikan pengertian seperti itu, siswa 

akan takut dan tidak akan mengulangi lagi. 

(3) Bullying psikis 

Berdasarkan hasil wawancara guru kelas IV dan V yaitu guru 

mengatakan dalam tindak lanjut permasalahan bullying psikis yaitu 

dalam menindaklanjuti permasalahan bullying psikis. Guru akan 

memberikan sosialisasi kepada siswa dikelas sebelum jam 

pelajaran dimulai dan selanjutnya guru kelas V menyatakan akan 

diberikan pengarahan mengenai bahaya bullying, dan guru 

menerapkan peraturan dilarang memanggil dengan sebutan julukan, 

dan harus meanggil nama.  

C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti memiliki keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Penelitian ini terbatas, pada penelitian hanya membahas mengenai tugas

guru dalam menyelesaikan bullying.

b. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa. Namun hanya terbatas pada

guru kelas IV, V dan perwakilan siswa kelas IV, V.

c. Peneliti hanya bisa melakukan observasi kurang lebih 1 bulan tentang

tugas guru dalam menyelesaikan masalah bullying.


