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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena bullying telah lama ada di dalam kehidupan masyarakat. Di 

Indonesia. Istilah bullying secara etimologi berasal dari kata bully berarti 

penggertak, orang yang mengganggu orang yang lemah. Istilah bullying dalam 

Bahasa Indonesia bisa menggunakan kata menyakat yang berasal dari kata sakat 

dan pelakunya (bully) disebut penyakat. Istilah bullying di negara Jepang dikenal 

dengan ijime, menurut Wiyani, N. A. (2012: 15) menyampaikan “kasus ijime 

dianggap serius dengan kisaran 2,5–3.5% dalam 1000 anak di Prefektur Aichi, yaitu 

lokasi dengan kasus ijime tertinggi dengan 3.500 kasus dan terendah di Gunma, 

yaitu 500 kasus”. Kasus bullying nampaknya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, 

namun di negara maju seperti Jepang pun tak luput dari kasus bullying.  

Dendrian, D. (2016) dalam liputannya pada acara seminar tentang anak di 

Aula Kantor Bupati Sumba Barat menyampaikan bahwa Komisioner Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan kekerasan terhadap anak 

dari Sabang sampai Merauke minimal 200 kasus/hari. Bentuk kekerasan yang 

dilaporkan dilakukan oleh orang tua terhadap anak, guru terhadap muridnya dan 

masyarakat sekitarnya. UU No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 yaitu “perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 1 ayat 2 tersebut membahas hak anak untuk 
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tumbuh dan berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi, sehingga guru, orang tua, dan orang dewasa lainnya memiliki 

kewajiban untuk melindungi anak-anak. 

Tindakan Bullying termasuk ke dalam bentuk kekerasan anak (child abuse) 

yang dilakukan secara terus-menerus (continue) baik ada perlawanan ataupun tidak 

dari korbannya. Meningkatnya kasus kekerasan di sekolah juga disampaikan oleh 

Sucipto (2012) bahwa “fenomena kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh teman 

sebaya di Indonesia semakin banyak bermunculan”. Tindakan bullying yang 

dilakukan di sekolah disebut School Bullying. School bullying biasanya dilakukan 

oleh temannya sendiri kepada teman yang dianggap lebih lemah. 

Kasus terbaru yang dilaporkan Tempo Online (2016) ialah siswa berinisial 

MH, kelas VI sekolah dasar harus menjalani perawatan di rumah sakit karena 

mengalami pembengkakan di kepala. Dokter menyampaikan bahwa 

pembengkakkan itu terjadi karena kerap mendapat pukulan benda tumpul di kepala, 

sehingga mengeluh pusing dan mengalami kejang-kejang. Siswa yang masih 

berusia 12 tahun terkena kejang otot karena luka di kepalanya. Kasus-kasus yang 

telah dipaparkan merupakan bukti nyata dari fenomena bullying di sekolah. 

Menurut para ahli dalam Wiyani, N. A. (2012: 16) memprediksikan “School 

Bullying merupakan bentuk agresivitas antar siswa yang memiliki dampak negatif 

bagi korbannya”. Penanganan lebih serius diperlukan untuk meminimalisasi 

fenomena tersebut. 

Konsultasi masyarakat dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak di 18 

provinsi di Indonesia pada 2007 dalam Wiyani, N. A. (2012: 17) memperlihatkan 
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bahwa “sekolah juga bisa menjadi tempat yang cukup berbahaya bagi anak-anak, 

jika ragam kekerasan di sekolah tidak diantisipasi”. Warga sekolah perlu 

mengantisipasi dengan baik agar tindakan bullying di sekolah dapat 

terminimalisasi. Anak dapat belajar dengan nyaman dan dapat memaksimalkan 

potensi serta bakat yang ada pada diri masing-masing.  

Observasi yang telah peneliti lakukan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

mendeskripsikan beberapa siswa yang melakukan tindakan bullying. Beberapa 

siswa tersebut terdapat pada kelas tinggi, sehingga peneliti memfokuskan penelitian 

di kelas tinggi. Siswa kelas tinggi masuk usia awal remaja sehingga perlu perhatian 

lebih dalam pergaulannya. Hasil laporan terkait kondisi siswa kelas tinggi 

memperlihatkan bahwa mereka ingin diakui keberadaannya dan sebagian karena 

terpengaruh oleh temannya. Penelitian sebelumnya berjudul “Analisis perilaku 

bullying siswa sekolah dasar” mendeskripsikan jenis perilaku bullying yang terjadi 

di sekolah dasar. Penelitian ini merujuk pada penelitian tersebut, perbedaannya 

ialah ini merupakan penelitian studi kasus tindakan bullying yang terjadi di kelas 

tinggi pada madrasah ibtidaiyah. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, fenomena school bullying perlu 

ditangani lebih serius sehingga setiap siswa mendapatkan haknya sesuai Undang-

Undang yaitu dapat tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. 

Penanaman karakter dilaksanakan oleh guru yang berinteraksi langsung dengan 

siswa. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam 

tentang tindakan bullying yang terjadi pada kelas tinggi di Madrasah Ibtidaiyah. 
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B. Rumusan Masalah 

Berkenaan dengan hal ini, maka ragam rumusan masalah yang perlu 

ditindak lanjuti adalah: 

1. Bagaimana bentuk komunikasi antar siswa kelas tinggi di Madrasah 

tersebut? 

2. Apa saja bentuk bullying yang terjadi di Madrasah tersebut? 

3. Faktor apa saja yang menyebabkan siswa melakukan tindakan bullying? 

4. Bagaimana peran guru terhadap siswa yang melakukan tindakan bullying? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui bentuk komunikasi antar siswa kelas tinggi di Madrasah 

tersebut. 

2. Mengetahui bentuk tindakan bullying yang terjadi di Madrasah tersebut. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan tindakan 

bullying. 

4. Mengetahui peran guru terhadap siswa yang melakukan tindakan bullying. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah: 

1. Manfaaat Teoritis 

a. Mendapatkan informasi tentang bentuk interaksi antar siswa kelas tinggi. 

b. Mendapatkan informasi tentang bentuk tindakan bullying. 

c. Mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang menyebabkan siswa 

melakukan tindakan bullying. 
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d. Mendapatkan informasi tentang peran guru terhadap siswa yang 

melakukan bullying. 

e. Sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Siswa mendapatkan pengetahuan tentang bentuk tindakan bullying, 

faktor-faktor yang menyebabkan tindakan bullying sehingga dapat 

meminimalisasinya. 

b. Bagi Guru 

Guru mendapatkan pengetahuan tentang bullying sehingga guru dapat 

mencegah dan menangani jika terjadi kasus bullying secara tepat. 

c. Bagi sekolah 

Sekolah mendapatkan pengetahuan tentang bullying sehingga sekolah 

mampu menyusun program yang dapat meminimalisasi bullying di 

sekolah dasar. 
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