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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan diharapkan dapat 

terjalin di lingkungan Sekolah Dasar. Mengacu kepada keputusan Komisi 

Internasional bagi pendidikan abad 21 yang di bentuk oleh UNESCO (dalam 

Delors, 1996: 22), bahwa terdapat empat pilar pendidikan yaitu learning to know, 

learning to do, learning to be, dan learning to live together. Empat pilar 

pendidikan tersebut diharapkan peserta didik mampu memahami arti hidup dan 

tahu apa yang baik untuk dilakukan (Hayati, 2013: 160). Peserta didik dapat 

memahami arti hidup orang lain dengan saling menghargai dan menghormati 

tentang adanya saling ketergantungan (interdependency) sehingga dapat 

menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman khususnya di lingkungan 

sekolah, namun pada kenyataannya tidak semua peserta didik merasakan hal 

demikian.  

Rasa kurang nyaman di lingkungan sekolah muncul dari teman sebaya 

diakibatkan oleh kurangnya rasa saling menghargai dan menghormati antar 

teman.  Perilaku tersebut dapat berakibat melakukan tindakan secara fisik 

maupun non fisik. Tindakan secara fisik dapat berupa cubitan, pukulan, 

dorongan, dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori kekerasan fisik. 

Sedangkan secara non fisik, dapat berupa ejekan, bullying, dan bentuk tekanan 
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lainnya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan kenakalan yang terjadi di antara 

anak Sekolah Dasar (SD) yang dapat menimbulkan tindakan diskriminasi di SD. 

Diskriminasi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu 

diskriminasi mencakup perilaku apa saja yang dibuat berdasarkan alamiah atau 

pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan 

individu atau jasanya (dalam Danandjaja: 2003). Perilaku anak SD yang 

menyebabkan tindakan diskriminasi yaitu pertama, keterbatasan fisik. Peserta 

didik di SD yang menjadi korban diskriminasi berupa ejekan yang disebebkan 

karena korban memiliki bibir sumbing sehingga mengalami gangguan dalam 

berbicaranya. Kedua, kasus yang terjadi adalah terdapat anak yang di intimidasi 

oleh teman-temannya. Hal ini menyebabkan korban dikucilkan oleh teman-

temannya. Ketiga, kasus yang terjadi dalam suatu kelas menjadi sasaran 

pengucilan dan penindasan karena sifatnya yang lemah.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari teman satu kelasnya 

menyatakan bahwa korban sering dipaksa untuk memberika uang sakunya, 

mendapat perlakuan yang tidak wajar sehingga berdampak kepada korban yang 

sulit berkomunikasi dan menjadi anak yang pendiam. Pelaku dalam kasus ini 

merupakan anak yang paling berkuasa di dalam kelas. Keempat, hampir sama 

dengan kasus sebelumnya, penindasan terhadap teman yang lemah juga terjadi 

dengan menjadi sasaran untuk penindasan bahkan penganiayaan. Korban 

seringkali pasrah dengan kenakalan oleh sekelompok teman yang menganggu. 

Berbeda dengan kasus sebelumnya, kelima adalah kasus anak bertubuh gemuk 

yang mendapat perlakuan berbeda dari teman sebayanya. Ejekan-ejekan 
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merupakan salah satu bentuk perlakuan kepada korban yang menjadikan korban 

sering murung dan tidak dapat bergaul seperti dengan teman pada umumnya. 

Kasus-kasus di atas merupakan beberapa contoh perilaku anak SD yang 

menimbulkan tindakan diskriminasi. Tindakan diskriminasi yang dimaksud 

adalah tindakan membeda-bedakan berupa pengucilan, penindasan, dan 

membeda-bedakan antar teman berdasarkan kategori tertentu. Seperti definisi 

menurut Banton (dalam Sunarto 2009: 157), diskriminasi didefinisikan sebagai 

perlakuan berbeda terhadap orang yang termasuk dalam kategori tertentu yang 

dapat mewujudkan jarak sosial. Berdasarkan teori tersebut, perilaku membeda-

bedakan antar warga negara termasuk dalam tindakan diskriminasi.  

Pendapat Theodorson & Theodorson (dalam Danandjaja: 2013) 

diskriminasi adalah perlakuan tidak seimbang terhadap golongan atau kelompok 

berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorial, atau atribut-atribut khas, seperti 

berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. 

Istilah tersebut biasanya akan melukiskan suatu tindakan dari pihak mayoritas 

yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat 

dikatakan bahwa perilaku mereka bersifat tidak bermoral dan tidak demokratis. 

Fenomena tindakan diskriminasi yang terjadi di SD salah satunya adalah 

kasus kekerasan terhadap anak kelas II SD oleh temannya yang terjadi di SD 

Negeri 07 Pagi Kebayoran Lama Utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh 

(Kompas,Online diakses tanggal 19 September 2015), perkelahian dilakukan oleh 

NA (8 tahun) dan R yang berawal dari saling ejek. NA mengejek R dengan 

sebutan “gendut” dan R mengejek NA dengan menyebut “nama orang tua” NA. 

ANALISIS TINDAKAN DISKRIMINASI ..., ANALISA LISTANTI, PGSD FKIP , UMP 2016



 
 

 

4 

Ejekan-ejekan tersebut menyebabkan timbulnya kekerasan secara fisik yang 

menyebabkan NA meninggal dunia. Fenomena ini menjadi salah satu bukti 

adanya tindakan diskriminasi di SD.  

Fenomena lain yaitu adanya tindakan diskriminasi terhadap anak 

disabilitas. Berdasarkan informasi (Nasional News Viva, Online di akses tanggal 

7 Desember 2015) bahwa penyandang cacat masih mengalami diskriminasi 

dalam menempuh pendidikan di Indonesia. Minimnya jumlah Sekolah Luar 

Biasa (SLB) dan kurangnya infrastruktur sekolah inklusi untuk menerima murid 

SLB merupakan kendala. Padahal setiap orang berhak mendapatkan pendidikan 

setara, termasuk penyandang disabilitas. Namun masih banyak sekolah umum 

dan inklusi yang menolak peserta didik SLB karena tidak mempunyai 

infrastruktur untuk peserta didik SLB, padahal akan lebih bagus jika penyandang 

disabilitas dapat bersekolah di sekolah umum karena tidak akan ada diskriminasi. 

Hal ini tentu saja harus segera diupayakan agar penyandang disabilitas dapat 

pendidikan yang setara. 

Salah satu upaya mengurangi adanya tindakan diskriminasi salah satunya 

yaitu usaha dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang mendeklarasikan 

Bandung sebagai Kota Pendidikan Inklusif. Ridwan Kamil mewajibkan tiap 

sekolah negeri dan swasta di Bandung untuk menerima anak dengan disabilitas. 

Hal ini dilakukan agar anak dengan disabilitas hak-haknya tidak tersisihkan. 

Sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28B ayat 

(2) menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
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Berdasarkan hasil perjanjian internasional PBB, terdapat larangan-

larangan global tentang diskriminasi. Berikut adalah tabel larangan-larangan 

global tentang diskriminasi: 

Tabel 1.1 Larangan-Larangan Universal untuk Mencegah Diskriminasi 

 Pernyataan 

Hak-Hak 

PBB 

Konvens

i tentang 

Hak-

Hak 

Anak 

Konsel 

Eropa 

Organisa

si 

Negara-

Negara 

Amerika 

Organisa

si 

Persatua

n Afrika 

Suku bangsa Ya Ya Ya Ya Ya 

Warna kulit Ya Ya Ya Ya Ya 

Jenis Kelamin Ya Ya Ya Ya Ya 

Bahasa  Ya Ya Ya Ya Ya 

Agama Ya Ya Ya Ya Ya 

Opini Ya Ya Ya Ya Ya 

Asal Ya  Ya Ya Ya Ya 

Status 

Pemilikan/Eko

nomi 

Ya Ya Ya Ya Ya 

Kelahiran Ya Ya Ya Ya Ya 

Kondisi 

Sosial/Status 

lainnya 

Ya Ya Ya Ya Ya 

Kelompok 

Minoritas/suku 

Tidak Tidak  Ya Tidak  Ya 

Kelainan Tidak Ya Tidak  Tidak  Tidak  

Dalam tabel dapat dilihat bahwa suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, 

bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, dan kondisi sosial 

merupakan faktor yang paling banyak menimbulkan tindakan diskriminasi 

(dalam Tomasevski, UNESCO). Dari  kasus di atas, peneliti tertarik untuk 
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mengetahui faktor yang menyebabkan tindakan diskriminasi, dan dampak yang 

diperoleh oleh korban diskriminasi, sehingga dari pihak sekolah dapat melakukan 

antisipasi guna pencegahan terhadap tindakan diskriminasi di Sekolah Dasar. 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindakan diskriminasi? 

2. Bagaimana dampak tindakan korban diskriminasi di Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana upaya pencegahan tindakan diskriminasi di Sekolah Dasar? 

 

C. Tujuan  

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya tindakan diskriminasi di Sekolah 

Dasar. 

2. Mengetahui dampak tindakan korban diskriminasi di Sekolah Dasar. 

3. Mengetahui upaya pencegahan tindakan diskriminasi di Sekolah Dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan informasi yang utuh tentang tindakan diskriminasi di 

Sekolah Dasar. 
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2. Manfaat Praktis 

b. Bagi Peserta Didik 

Dapat terhindar dari tindakan diskriminasi sehingga tidak melakukan hal 

tersebut. 

c. Bagi Guru 

Guru mendapatkan solusi sehingga dapat menangani hal tersebut. 

d. Bagi Sekolah  

Sekolah dapat mengetahui tindakan diskriminasi di Sekolah Dasar 

sehingga dapat meminimalisir tindakan tersebut. 
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