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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Komunikasi 

Komunikasi ialah kegiatan yang dilakukan oleh manusia setelah 

berinteraksi dengan sesamanya. Pengertian komunikasi, fungsi, jenis-jenis hingga 

proses komunikasi dapat dipelajari, namun sulit untuk mendeskripsikan “mengapa 

kita dapat berkomunikasi dengan lancar?”. Perspektif agama menjelaskan Tuhan-

lah yang mengajarkan kita untuk berkomunikasi, dengan akal dan kemampuan 

berbahasa yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Alloh berfirman dalam 

surat Ar-Rohman: 1-4, “Tuhan yang Maha Pemurah. yang telah mengajarkan Al-

Qur’an. Dia menciptakan manusia. yang mengajarinya pandai berbicara”. Surat 

Al-Baqarah: 31-33, yang artinya: 

31) dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 

berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

memang benar orang-orang yang benar. 32) Mereka menjawab: Maha suci 

Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau 

ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui 

lagi Maha Bijaksana. 33) Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama 

benda-benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-

nama benda itu, Alloh berfirman: Bukankah sudah Kukatakan kepadamu 

bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan yang kamu sembunyikan.  

 

Kata komunikasi atau communication berasal dari kata Latin communis 

yang berarti “sama”. Communico, communication, atau communicare yang berarti 

“membuat sama” (to make common). Pengertian komunikasi menurut Mulyana, D. 

(2007: 46) menyampaikan pengertian komunikasi dalam arti sempit “komunikasi 
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adalah menyampaikan pesan dengan media elektronik” dan secara luas 

“komunikasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih sehingga para 

peserta komunikasi mungkin termasuk hewan, tanaman, dan bahkan jin”. Definisi 

yang berbeda disampaikan oleh Hurlock, E. B. (1978: 176) “komunikasi berarti 

suatu pertukaran pikiran dan perasaan”. Petukaran tersebut dapat dilaksanakan 

dalam setiap bentuk bahasa seperti: isyarat, ungkapan emosional, bicara, atau 

bahasa tulisan, tetapi komunikasi yang paling umum dan paling efektif dilakukan 

dengan berbicara. 

Definisi komunikasi menurut Nurudin (2016: 118) “proses komunikasi 

adalah usaha menyampaikan suatu gagasan untuk menerima umpan balik dari 

gagasan yang kita sampaikan”. Beberapa pengertian tersebut, komunikasi adalah 

suatu proses interaksi yang dilakukan oleh dua makhluk hidup atau lebih baik 

secara langsung atau melalui media elektronik yang bertujuan untuk menyampaikan 

pesan serta pertukaran pikiran dan perasaan yang dapat dilakukan melalui isyarat, 

ungkapan emosi, tulisan dan lainya, namun komunikasi yang paling efektif ialah 

berbicara. 

Pengertian komunikasi menurut Hovland (Effendy, O., 2009: 10) 

menyatakan “komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain 

(communication is the process to modify the behavior of other individuals)”. Pada 

kesempatan lain, Mulyana, D. (2008: 3) menjelaskan: 

komunikasi terjadi jika setidaknya suatu sumber membangkitkan respon 

pada penerima melalui penyampaian suatu pesan dalam bentuk tanda atau 

simbol, baik bentuk verbal (kata-kata) atau bentuk non-verbal (non kata-

kata), tanpa harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua pihak yang 

berkomunikasi punya suatu sistem simbol yang sama. 
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Paparan tersebut menerangkan bahwa suatu komunikasi dapat berlangsung 

setidaknya ada suatu sumber atau pesan yang akan disampaikan baik dalam bentuk 

verbal maupun non-verbal. Suatu pesan tersebut akan menjadi bahan dalam 

komunikasi yang terjalin. 

Komunikasi dapat terjalin dengan baik jika unsur-unsur dalam komunikasi 

terpenuhi. Unsur-unsur tersebut menurut Nurudin (2016: 27) “tiga unsur pokok 

yang terdapat dalam definisi komunikasi yaitu usaha, penyampaian pesan dan antar 

manusia”. Jika salah satu unsur pokok tersebut hilang atau tidak ada maka 

komunikasi tidak dapat berjalan. Komunikasi merupakan usaha yang dilakukan 

oleh sesama manusia untuk menyampaikan tujuan atau pesan yang akan 

disampaikan. 

Esensi komunikasi memiliki dua unsur penting bagi Hurlock, E. B. (1978: 

177) yaitu: pertama, anak harus menggunakan bentuk bahasa yang bermakna bagi 

orang yang mereka ajak berkomunikasi. Kedua, dalam berkomunikasi anak harus 

memahami bahasa yang digunakan orang lain. Kedua unsur tersebut akan saling 

berpengaruh dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh anak. Bahasa yang 

digunakan anak dalam mengajak komunikasi tidak menimbulkan kekeliruan atau 

kesalahpahaman (miss communication). 

Kesalahpahaman lain terjadi akibat anak yang tidak mampu memahami 

bahasa yang digunakan oleh orang lain, sehingga dalam proses komunikasi anak 

perlu mengetahui dan mengerti bahasa yang digunakan lawan komunikasinya. 

Kemudian, bentuk bahasa yang digunakan anak tidak bermakna bagi lawan bicara 

mereka sehingga memungkinkan terjadinya kesalahpahaman. Kedua unsur 
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komunikasi tersebut akan meminimalisir kesalahpahaman ketika komunikasi 

sedang berlangsung. 

Proses komunikasi yang berlangsung menggunakan berbagai jenis model, 

sedikitnya ada 45 jenis model komunikasi menurut Windahl dan McQuail 

(Nurudin, 2016: 218-240) dari model-model tersebut di kelompokkan dalam 3 jenis 

jenis besar, yaitu: 1) Model komunikasi linear/ satu arah, 2) Model komunikasi 

sirkuler/ dua arah, dan 3) Model komunikasi spiral/ helical. Tiga kerangka 

pemahaman mengenai komunikasi disampaikan oleh Mulyana, D., (2007: 67-77) 

yaitu 1) komunikasi sebagai tindakan satu-arah, 2) komunikasi sebagai interaksi, 

dan 3) komunikasi sebagai transaksi. 

Komunikasi sebagai tindakan satu-arah mengisyaratkan penyampaian 

searah dari seseorang (atau suatu lembaga) kepada seorang (sekelompok orang) 

lainnya, baik secara langsung (tatap muka) ataupun melalui media, seperti surat 

(selebaran), surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Komunikasi sebagai tindakan 

dua-arah menyetarakan komunikasi dengan proses sebab-akibat atau aksi-reaksi 

yang arahnya bergantian. Satu unsur yang dapat ditambahkan dalam konsep ini 

adalah umpan balik (feedback). Kerangka yang terakhir yaitu komunikasi sebagai 

transaksi mengisyaratkan bahwa pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam 

keadaan interdepedensi atau timbal balik, eksistensi satu pihak ditentukan oleh 

eksistensi pihak lainnya. 

Perbedaan dari kedua pendapat tersebut pada model atau kerangka yang 

ketiga yaitu kerangka sebagai transaksi dan model spiral. Model spiral menjelaskan 

proses komunikasi yang berkembang, dari permasalahan kecil yang terus 
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berkembang hingga menjadi besar dan tidak terhenti. Setiap bentuk komunikasi 

memiliki indikator yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Indikator 

yang dikembangkan oleh peneliti sebagai berikut: 

1. Indikator bentuk komunikasi satu arah 

a. Siswa memerintah dengan paksaan 

b. Siswa memerintah dengan kasar 

c. Siswa memerintah dengan mangancaman 

d. Siswa meminta kepada teman secara terus menerus 

e. Siswa memerintah dengan sopan 

2. Indikator bentuk komunikasi dua arah 

a. Siswa melakukan komunikasi interaktif 

b. Siswa berkomunikasi dengan terpaksa 

c. Siswa berkomunikasi dengan rasa takut 

d. Siswa berkomunikasi dengan malas 

e. Siswa berkomunikasi dengan tidak nyaman 

3. Indikator bentuk komunikasi sebagai transaksi 

a. Siswa membeli jajan yang disediakan di kantin sekolah 

b. Siswa membayar jajan dengan harga yang seharusnya 

c. Siswa membeli jajan ketika penjual tidak ada dan menaruh uangnya di 

meja 

d. Siswa tidak jadi membeli jajan ketika penjual tidak ada 

e. Siswa membeli jajan secara berlebihan 
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Jenis-jenis komunikasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Komunikasi Verbal 

Kata verbal itu sendiri artinya kata-kata, sehingga dapat diartikan sebagai 

komunikasi dengan kata-kata. Hal yang serupa disampaikan oleh Daryanto, 

Rahardjo, M (2016: 159) “verbal communication yaitu tindak komunikasi yang 

menggunakan kata-kata”. Definisi lebih luas disampaikan oleh Nurudin (2016: 

120) bahwa “komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan 

kata-kata, baik lisan maupun tulisan”. Dari beberapa pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi verbal ialah bentuk komunikasi yang 

menggunakan kata-kata baik berupan lisan maupun tulisan. 

Ada tiga prinsip komunikasi verbal dalam buku Communication in Our 

Lives, Julia, T. W. (Nurudin, 2016: 127-132) yaitu 1) interpretasi menciptakan 

makna, setiap orang mampu menginterpretasikan sebuah pernyataan dengan 

makna yang berbeda, karena banyak factor yang mempengaruhi dari interpretasi 

itu sendiri. 2) komunikasi adalah aturan yang dipandu, orang yang 

berkomunikasi akan menyesuaikan dengan situasi yang ada kemudian 

menemukan aturan dalam firum tersebut secara tidak sengaja maupun sengaja. 

3) penekanan memengaruhi makna, kita menekankan komunikasi untuk 

menciptakan makna baru.  

2. Komunikasi Non-verbal 

Kata non-verbal berasal dari kata Non berarti tidak dan verbal berarti 

kata-kata. Definisi komunikasi non-verbal disampaikan oleh Daryanto, 

Rahardjo, M (2016: 159) “komunikasi non-verbal adalah pesan lisan atau bukan 
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lisan yang dinyatakan melalui alat lain diluar alat kebahasaan”. Hal yang serupa 

disampaikan oleh Nurudin (2016: 134) bahwa “komunikasi non-verbal itu 

segala bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal, seperti 

gerakan tangan, warna, ekspresi wajah dan lain-lain”,  

Komunikasi verbal dan non-verbal merupakan suatu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dalam arti, keduanya bekerja sama untuk menciptakan suatu 

makna. Komunikasi verbal dan non-verbal yang terjalin dengan baik akan 

berlangsung komunikasi yang efektif. Kode non-verbal membantu mengubah pesan 

verbal melalui enam fungsi, yaitu: pengulangan (repetition), berlawanan 

(contradiction), pengganti (substitution), pengaturan (regulation), penekanan 

(accentuation), dan pelengkap (complementation). 

Fungsi non-verbal pengulangan ialah akan mengulang pesan yang 

disampaikan secara verbal agar lebih jelas. Komunikasi non-verbal sering 

digunakan untuk sindiran atau kontradiksi dari pesan verbal, hal tersebut 

merupakan fungsi berlawanan. Fungsi penggati dimaksudkan bahwa komunikasi 

non-verbal mampu menggantikan pesan verbal, misalkan hanya menggunakan 

isyarat gerakan tangan. Pesan non-verbal mampu mengendalikan interaksi dengan 

cara yang sesuai. Pesan verbal dapat dikuatkan dengan pesan non-verbal sebagai 

fungsi penekanan dan dapat digunakan sebagai pelengkap pesan verbal. 

B. Masa Perkembangan Anak Sekolah Dasar 

Masa perkembangan anak memiliki beberapa tahapan. Masa perkembangan 

anak usia sekolah dasar berdasarkan Teori Kognitif tentang perkembangan moral 

yang disampaikan oleh Piaget dalam Hurlock, E. B. (1978: 39) terdapat empat 
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tahapan yaitu 1) tahap sensoriomotor, 2) tahap praoperasional, 3) tahap operasi 

konkret, dan 4) tahap operasi formal. Anak usia sekolah dasar yang berumur 6-11 

tahun termasuk dalam tahap operasi konkret yang memungkinkan anak berfikir 

secara deduktif, membentuk konsep ruang dan waktu dan menggolongkan objek. 

Hal tersebut diperkuat dengan deskripsi Kartono, K. (2007: 138) bahwa “Ingatan 

anak pada usia 8-12 tahun mencapai intensitas paling besar dan paling kuat”. 

Perkembangan daya nalar anak mulai berkembang dengan baik dan mencapai titik 

puncak intensitas. Perkembangan tersebut menjadikan anak dapat berfikir secara 

deduktif, berangsur-angsur, serta membentuk konsep ruang dan waktu. 

Tugas perkembangan anak menurut Hartinah, S. (2008:46-47) yaitu a) 

belajar keterampilan fisik, b) perkembangan sikap yang menyeluruh, c) belajar 

berkawan dengan teman sebaya, d) belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-

laki atau perempuan, e) belajar menguasai keterampilan-keterampilan intelektual 

dasar, f) pengembangan konsep-konsep diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, g) 

pengembangan moral, nilai, dan hari nurani, h) memiliki kemerdekaan pribadi, i) 

pengembangan siswa terhadap lembaga dan kelompok sosial. 

Anak akan lebih cepat merasa puas, bersifat optimis dan kurang dirisaukan 

oleh rasa-rasa penyesalan. Anak hanya akan merasa takut ketika menemui hal baru 

atau kejadian yang belum pernah dialaminya, seperti yang dipaparkan oleh 

Kartono, K. (2007: 140) bahwa “Rasa takut dan cemas bukan gejala abnormal pada 

anak. Anak secara instinktif merasa takut pada hal-hal yang belum dikenalnya, yang 

masih samar-samar, dan hal-hal yang sandi atau mengandung rahasia”. Rasa takut 
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yang dialami anak merupakan hal wajar, tidak perlu khawatir yang berlebihan 

kepada anak. 

Perkembangan moral anak menurut Piaget dalam Desmita (2009: 259) 

digambarkan melalui aturan permainan bahwa “Hakikat moralitas ialah 

kecenderungan untuk menerima dan mentaati sistem peraturan”. Sistem peraturan 

mengajarkan hal-hal yang harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. 

Perkembangan moral tersebut akan memunculkan rasa simpati dan empati dengan 

temannya. Rasa empatik pada anak dapat dilatih dengan terus menerus menurut 

Widiyanto, P. (2006: 52) anak-anak mampu memahami orang lain secara empatik, 

anak-anak kita latih agar: 1) mampu mendengarkan dengan penuh perhatian yaitu 

menggunakan mata, hati dan telinga. 2) mampu mendengarkan sesuai dengan 

kerangka berpikir orang yang berbicara dengan dirinya. 3) mampu menjadi cermin, 

maksudnya adalah agar anak tidak menilai, tidak memberi nasihat kepada orang 

yang sedang berbicara dengan dirinya.  

Tujuh perkembangan anak usia sekolah dasar menurut Yusuf, S. (2014: 

178-184) mendeskripsikan fase perkembangan anak usia sekolah dasar, sebagai 

berikut: 1) perkembangan intelektual, 2) perkembangan bahasa, 3) perkembangan 

sosial, 4) perkembangan emosi, 5) perkembangan moral, 6) perkembangan 

perhayatan keagamaan, 7) pernghayatan motorik. Pada usia sekolah dasar tujuh fase 

perkembangan anak harus dimaksimalkan dengan baik. Mulai dari perkembangan 

intelektual yang berkaitan dengan pola pikir anak atau daya nalar anak. 

Perkembangan bahasa yang sangat berkaitan dengan perkembangan sosial anak 

yang ditandai dengan pertambahan kosa kata anak dan tutur kata yang semakin 
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baik. Tingkah laku anak sangat mempengaruhi perkembangan emosi, selain itu 

emosi juga berkaitan erat dengan pelaksanaan tuntunan dalam perkembangan moral 

dan penghayatan terhadap agamanya. Perkembangan fisik sangat menunjang 

perkembangan motorik anak usia sekolah dasar. 

Perkembangan anak usia sekolah dasar menurut Sunarto dan Hartono, A. 

(2008: 98-185) antara lain: 1) perkembangan intelek, 2) perkembangan sosial, 3) 

perkembangan bahasa, 4) perkembangan afektif (perkembangan emosi dan nilai, 

moral serta sikap). Perkembangan intelek menggambarkan kemampuan berfikir 

atau bertindak dari seseorang. Banyak faktor yang yang mempengaruhi 

perkembangan intelek seseorang baik internal maupun eksternal. Perkembangan 

sosial tidak terlepas dari aktivitas anak tersebut dan saling berpengaruh terhadap 

perkembangan bahasa anak. Perkembangan afektif berkaitan dengan 

perkembangan emosi dan nilai, moral serta sikap pada anak dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Sifat khas siswa kelas tinggi sekolah dasar menurut Djamarah, S. B. (2008: 

125) yaitu a) adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang kongkret, 

b) amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar, c) menjelang akhir masa ini telah 

ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus, d) sampai akhir umur 11 

tahun anak membutuhkan guru atau orang dewasa lainnya, e) anak-anak pada masa 

ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk bermain bersama. 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan perubahan dari Undang-

Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 20 berbunyi “Negara, 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang tua atau Wali 
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berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan 

Anak”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak wajib dilindungi dan tanggung 

jawab dari orang tua atau wali hingga negara. Seorang anak akan mendapatkan 

perlindungan khusus ketika anak melakukan tindakan menyimpang pada pasal 59 

ayat 2 n. perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sesuai pasal 71A yaitu 

bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan 

pendampingan sosial. 

C. Bullying 

Bullying merupakan perilaku yang kurang baik, menurut Wiyani, N. A. 

(2012: 20) mendeskripsikan tindakan bullying termasuk ke dalam bentuk kekerasan 

anak (child abuse) yang dilakukan teman sebaya biasanya dilakukan secara 

berulang-ulang. Bullying termasuk dalam kekerasan terhadap anak (child abuse). 

Suyanto, B. (2010: 28) kekerasan terhadap anak didefinisikan “peristiwa pelukaan 

fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu 

diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan 

anak”. Tindak kekerasan terhadap anak akan memepengaruhi perkembangan 

mental anak. 

1. Pengertian Bullying 

Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang 

artinya banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Dalam bahasa 

Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang 

menggangu orang yang lemah. Pengertian bullying oleh Wiyani, N. A. (2012: 
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14) mendeskripsikan “bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang 

atau kelompok orang secara berulang kali yang menyalahgunakan 

ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti target (korban) secara 

mental atau secara fisik”. Perilaku bullying merujuk pada perilaku negative 

yang dilakukan berulang-ulang kepada temannya yang dianggap lemah. 

Definisi menurut Saifullah, F. (2016: 204) mengungkapkan bahwa 

“bullying adalah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja membuat 

orang lain takut atau terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, 

terancam, atau tidak bahagia”. Pernyataan yang hampir sama juga disampaikan 

oleh Levianti (2008: 1) “bullying merupakan tindakan menyakiti orang lain 

yang lebih lemah, baik menyakiti secara fisik, kata-kata ataupun perasaannya”. 

Persamaan kedua definisi tersebut ialah perbuatan yang mengakibatkan akit 

baik secara fisik maupuan psikis. Definisi menurut Sucipto (2012: 20) “bullying 

merupakan serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif 

yang dilakukan oleh satu/ lebih orang terhadap orang lain/ beberapa orang 

selama kurun waktu tertentu bermuatan kekerasan dan melibatkan 

ketidakseimbangan kekuatan”. 

Amini Y. S. J.  (2008: 2) menyampaikan bahwa “bullying adalah sebuah 

situasi dimana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan 

oleh seorang/ sekelompok”. Beberapa definisi bullying diatas dapat 

disimpulkan bahwa bullying adalah perilaku atau tindakan negatif, agresif, 

manipulatif, yang dilakukan seseorang atau lebih terhadap orang yang dianggap 
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lebih lemah secara berulang kali dalam kurun waktu tertentu baik fisik maupun 

mental yang menjadikan korban merasa takut, terancam, dan tidak bahagia. 

2. Tempat Terjadinya Bullying 

Tindakan bullying dapat terjadi berbagai tempat.  Wiyani, N. A. 

(2012:14) memaparkankan terjadinya tindakan bullying pada tempat interaksi 

sosial antar manusia, yaitu a) sekolah (school bullying), b) tempat kerja 

(workplace bullying), c) internet (cyber bullying), d) lingkungan politik 

(political bullying), e) lingkungan militer (military bullying), dan f) dalam 

perploncoan (hazing). Tindakan bullying dapat terjadi di berbagai tempat, 

bahkan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah yang sering di sebut 

dengan school bullying. 

Tokoh yang bernama Rigby (Levianti, 2008: 4) mengatakan bahwa 

terdapat empat tempat utama terjadinya bullying, antara lain: a) di halaman 

sekolah, b) di dalam kelas, c) dalam perjalanan pulang dari sekolah, d) dalam 

perjalanan ke sekolah. Bukan berarti diluar ke empat tempat yang disampaikan 

oleh Rigby tidak memungkinkan terjadinya tindakan bullying. Tempat-tempat 

lain yang memungkinkan terjadinya tindakan bullying ialah kamar mandi, 

koridor sekolah, hingga kantin sekolah. 

Bullying dapat terjadi di lingkungan sekolah, Amini Y. S. J. (2008: 13) 

menyampaikan terjadinya tindakan bullying di tempat-tempat yang bebas dari 

pengawasan guru dan orang tua. Astuti P. R. (2008: 5) menyampaikan tempat 

umum terjadinya bullying di sekolah ialah: di halaman sekolah, di warung/ 

kantin, di kelas, di kamar mandi sekolah, hingga di jalan/ wilayah antara sekolah 
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dan rumah (jalan, taman, bus, mall, dan pasar). Pendapat-pendapat diatas dapat 

peneliti simpulkan bahwa tindakan bullying dapat terjadi di berbagai tempat 

baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kerja hingga 

lingkungan masyarakat. 

3. Pengelompokkan Bullying 

Pengelompokkan bullying yang di sampaikan Sucipto (2012: 17) 

menbagi ke dalam lima kategori: a) kontak fisik langsung, b) kontak verbal 

langsung, c) perilaku non-verbal langung, d) perilaku non-verbal tidak 

langsung, e) pelecehan seksual. Kontak fisik langsung contohnya memukul, 

menendang, menjambak dan lain-lain. Kontak verbal secara langsung misalnya 

mengancam, mempermalukan merendahkan dan lain-lain. Melihat dengan 

sinis, menjulurkan lidah, merupakan beberapa contoh perilaku non-verbal 

langsung, sedangkan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan 

merupakan perilaku non-verbal tidak langsung. Pelecehan seksual contohnya 

perilaku-perilaku yang mengindikaskan tindakan seksual fisik maupun verbal. 

Beberapa macam tindakan bullying yang disampaikan oleh Sucipto 

(2012: 18) ialah: a) psikologis, seperti menfitnah, mempermalukan, menakut-

nakuti, menolak, menghina, melecehkan, mengucilkan, menertawakan, 

mengancam, menebarkan gossip, mencibir, dan mendiamkan. b) fisik, seperti 

menendang, menempeleng, memukul, mencubit, menjotos, menjewer, lari 

keliling lapangan, push up, bersihkan WC, memalak. c) verbal, seperti 

berteriak, meledek, mengata-ngatai, name calling, mengumpat, memarahi, dan 

memaki. 
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Klasifikasi menurut para ahli (Suyanto, 2010: 29-30) terdapat empat 

bentuk kekerasan terhadap hak anak. Pertama, kekerasan fisik, kekerasan 

bentuk ini paling mudah dikenali. Kedua, kekerasan psikis, kekerasan ini tidak 

mudah dikenali karena berpengaruh pada perasaan tidak aman dan nyaman. 

Ketiga, kekerasan seksual, segala perilaku yang mengarah pada tindakan 

pelecehan terhadap anak. Keempat¸ kekerasan ekonomi, kekerasan ini sering 

terjadi dilingkungan keluarga. Untuk kekerasan terhadap hak anak yang muncul 

di sekolah yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. 

Amini Y. S. J. (2008: 2-5) menyampaikan jenis dan wujud tindakan 

bullying ke dalam tiga kategori yaitu a) bullying fisik, merupakan bullying yang 

kasat mata dan siapapun dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara 

pelaku dan korbannya; b) bullying verbal, bullying ini dapat terdeteksi dengan 

indera pendengaran; dan c) bullying mental atau psikologis, bullying ini yang 

paling berbahaya karena tidak tertangkap oleh mata atau telinga jika kita tidak 

cukup atas mendeteksinya dan terjadi secara diam-diam dan di luar radar 

pemantauan kita. 

4. Komponen-Komponen Bullying 

Tindakan bullying dapat dilakukan oleh pihak tertentu. Levianti (2008: 

4-5) mengungkapkan komponen-komponen bullying terdapat tiga pihak yaitu: 

a) pelaku bullying, b) korban atau victim, c) bystander. Proses tindakan bullying 

dapat terjadi dari tiga komponen tersebut, jika tidak ada bystander maka pelaku 

tindakan bullying tak akan melakukan aksinya. Korban bullying biasanya 
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karena memiliki keunikkan yang berbeda dengan teman lainnya, sehingga 

menjadikan pelaku untuk melakukan tindakan bullying. 

Dua tipe pelaku tindakan bullying yang disampaikan oleh Sucipto 

(2012:21) ialah pertama, pelaku yang terkenal bengal, prestasi belajar kurang 

baik, dan suka membuat onar. Kedua, pelaku yang memiliki prestasi baik dan 

tampak alim sehingga mampu menutupi aksinya. Beberapa pelaku pernah 

menjadi korban pada setting yang berbeda, misalnya seorang siswa menjadi 

pelaku ketika di sekolah namun menjadi korban ketika di rumah. Karakteristik 

pelaku bullying yang berbeda dipaparkan oleh Kusuma, M. P. (2014: 32), antara 

lain: a) memiliki kekuatan dan kekuasaan yang jauh lebih kuat dibandingkan 

dengan teman lainnya, b) cenderung mendominasi dalam pertemanan, c) ingin 

menguasai teman-temannya, d) temperamen tinggi hingga bersifat impulsif, e) 

kurang berempati, f) selalu berargumentasi (membantah), dan g) susah 

mengikuti aturan.  

Stephenson dan Smith (Levianti, 2008: 5) menyampaikan tiga ciri 

korban bullying, antara lain: korban yang pasif mempunyai sifat cemas serta 

self asteem dan kepercayaan diri yang rendah, b) korban yang proaktif 

mempunyai sifat yang lebih kuat secara fisik dan lebih aktif dibandingkan 

korban yang pasif. c) korban yang diprovokasi cenderung melakukan tindakan 

bullying juga. Karakteristik anak yang menjadi korban bullying menurut 

Kusuma, M. P. (2014: 36) antara lain: a) lemah secara fisik (bertubuh kecil, 

tidak cantic/tampan, gagap cacat), b) lemah secara psikis (pendiam, 

mengucilkan diri, tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungan baru, memiliki 
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sedikit teman), c) anak yang menyebalkan (selalu berargumentasi dengan 

pelaku bullying, agresif). 

Tiga komponen bullying juga disampaikan oleh Sucipto (2012: 21) yaitu 

pelaku, korban dan bystander, namun pada pihak ketiga yaitu bystander, ia 

membaginya menjadi empat tipe, yaitu sidekick, reinforces, outsider, atau 

defender. Menurut Coloroso (Levianti, 2008: 5) terdapat empat faktor yang 

sering menjadi alasan bystander tidak melakukan apa-apa, antara lain: a) 

bystander merasa takut akan melukai dirinya sendiri. b) bystander merasa takut 

akan menjadi target baru oleh pelaku. c) bystander takut apabila ia melakukan 

sesuatu, maka akan memperburuk situasi. d) bystander tidak tahu apa yang 

harus dilakukan. 

Komponen bullying yang disampaikan oleh Amini Y. S. J. (2008: 14-

20) ialah a) pelaku bullying, b) korban bullying, dan c) saksi bullying. Pelaku 

bullying umumnya temperamental, meraka melakukan tindakan bullying 

sebagai pelampiasan kekerasan dan kekecewaannya. Korban bullying biasanya 

tidak berbuat apa-apa dan membiarkan pelaku melakukannya karena tidak 

memiliki kekuatan untuk membela diri atau melawan. Saksi bullying berperan 

serta dengan du acara yaitu aktif menyorasi dan mendukung pelaku, atau diam 

dan bersikap acuh tak acuh. 

5. Faktor-Faktor Penyebab Bullying 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying menurut Sucipto 

(2012: 24) ada tiga yaitu: a) faktor keluarga, b) faktor sekolah, dan c) faktor 

teman sebaya. Keluarga anak yang menerapkan hukuman fisik di rumah akan 
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lebih mudah melakukan bullying karena pengalamannya. Bullying dimaknai 

sebagai perlindungan diri oleh anak dalam keluarganya. Perilaku bullying di 

sekolah berkembang dengan pesat karena pihak sekolah sering 

mengabaikannya. Faktor teman sebaya terjadi saat interaksi yang bertujuan 

untuk membuktikan hal yang diminta oleh temannya untuk mendapatkan 

pujian. 

Terdapat satu faktor yang ditambahkan oleh Levianti (2008: 6) setelah 

ketiga faktor penyebab terjadinya bullying ialah faktor media massa. Ia juga 

meyajikan hasil penelitian bahwa kekerasan melalui televisi atau film, serta 

video game menjadi bukti konkret untuk memicu terjadinya bullying baik kurun 

waktu yang cepat atau lama. Efek yang terlihat ialah perilaku bullying mulai 

dari yang ringan hingga yang menelan korban jiwa. 

Faye Ong (Kusuma, M. P., 2014: 26-28) menyampaiakan faktor-faktor 

yang berpengaruh pada terjadinya perilaku bullying antara lain: a) dinamika 

keluarga, b) media gambar dan pesan dapat mempengaruhi cara seseorang 

mengartikan suatu tindakan bullying, c) gambar tindak kekerasan yang 

terpasang di media dapat dilihat sebagai suatu pembenaran untuk perilaku 

kekerasan dan kasar yang dilakukan di kehidupan sehari-hari, d) aturan dalam 

pertemanan sebaya secara aktif maupu pasif dapat meningkatkan pemikiran dan 

pemahaman bahwa bullying bukanlah suatu masalah yang besar, e) teknologi 

telah memungkinkan bagi pelaku bullying untuk melakukan bullying kepada 

teman lainnya dengan menggunakan dunia maya, f) iklim dan budaya sekolah 
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turut berperan dalam timbul bahkan berkembangnya perilaku bullying pada 

siswa. 

Penyebab anak menjadi seorang bully disampaikan oleh Amini Y. S. J. 

(2008: 16) yaitu karena mereka menjadi korban bullying, ingin menunjukkan 

eksistensi diri, ingin diakui, pengaruh tayangan televisi, senioritas, mencari 

perhatian, balas dendam, dan lain-lain. Senioritas merupakan bentuk yang 

paling ramah dalam tindakan bullying. Hal tersebut dapat terjadi di sekolah 

selama siswa baru mengikuti pemeblajaran namun juga di luar sekolah. Asumsi 

terjadinya tindakan bullying Astuti P. R. (2008:4-5) ialah a) perbedaan kelas 

(senioritas), ekonomi, agama, jender, etnitas/ rasisme; b) tradisi senioritas; c) 

keluarga yang tidak rukun; d) situasi sekolah yang tidak harmonis atau 

diskriminatif; e) karakter individu atau kelompok. 

Beberapa alasan yang menyebabkan tindakan bullying, seperti yang di 

sampaikan Sucipto (2012: 19) yang mengungkapkan bahwa korban mempunyai 

persepsi bahwa pelaku tindakan bullying dengan alasan: a) Tradisi, b) Balas 

dendam karena dia dulu diperlakukan sama (menurut korban laki-laki), c) Ingin 

menunjukan kekuasaan, d) Marah karena korban tidak berperilaku sesuai 

dengan yang diharapkan, e) Mendapatkan kepuasan (menurut korban 

perempuan), f) Iri hari (menurut korban perempuan). 

6. Dampak-Dampak Bullying 

Dampak dari tindakan bullying yang disampaikan oleh Levianti (2008: 

7) antara lain: a) terganggunya kesehatan fisik, b) menurunnya kesejahteraan 

psikologis (psychological weel-being), dan c) penyesuaian sosial yang buruk. 
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Dampak bullying sangat terlihat pada fisik, misalnya lebam dibadan, sakit 

kepala, hingga kematian. Psikologis anak terganggu terutama perasaan tidak 

nyaman hingga merasa dirinya tidak berharga. Anak akan merasa kesulitan 

dalam menyesuaikan diri sehingga menginginkan suasana baru dan biasanya 

anak ingin pindah sekolah agar terbebas dari bullying. 

Amini Y. S. J. (2008: 12-13) menyampaikan gejala-gejala dampak dari 

tindakan bullying yaitu mengurung diri, menangis, minta pindah sekolah, 

gelisah, tidak bersemangat, menjadi pendiam, dan lain-lain. Dampak yang 

paling berat ialah membuat anak melakukan bunuh diri. 

7. Upaya Meminimalisasikan Bullying 

Tiga model yang mampu mencegah dan meminimalisasi tindakan 

bullying menurut Astusi P. R. (:25-27) yaitu a) model transteori, yaitu gabungan 

pemikiran dari beberapa teori lain secara terintegrasi yang dipakai sebagai salah 

satu model intervensi sosial; b) support networking, program untuk melakukan 

upaya komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak komunitas; c) program 

sahabat (kasih sayang, harmoni, baik budi, dan tanggung jawab), program yang 

mengandung nilai sosial paling mendasar yang memudahkan kedua model 

diatas dapat dilaksanakan secara nyata, terkontrol, individual maupun 

kelompok, terorganisasi dan efektif dalam mencegah bullying melalui pelatihan 

perbaikan perilaku anak-anak. 

Penanganan tindakan bullying menurut Mustikasari, R. D. (2015) yang 

dilakukan oleh pihak sekolah ialah: a) Pencegahan, b) pengawasan, dan c) 

penanganan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara penanaman pendidikan 
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karakter. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pengawasan 

dan menasehati anak yang melakukan tindakan bullying. Penanganan dengan 

melakukan pembinaan terhadap ana yang melakukan tindakan bullying. 

Upaya yang dapat dilakukan guru dan orang tua untuk 

meminimalisasikan tindakan bullying menurut Sucipto (2012: 25) sebagai 

berikut: a) carmati gejala perubahan anak, dan segeralah lakukan pendekatan 

padanya, b) tenanglah dalam bertindak, sambal meyakinkan anak bahwa ia telah 

mendapat perlindungan dari perilaku bullying mendatang, c) laporkan kepada 

guru/ pihak sekolah untuk segera dilakukan penyelidikan, d) meminta konselor 

(guru BK) sekolah melakukan penyidikan tentang apa yang terjadi, e) meminta 

pihak sekolah untuk memberikan info tentang apa yang sebenarnya terjadi, f) 

mengajarkan anak cara-cara menghadapi bullying. 

Strategi menghadapi bullying di sekolah menurut Sucipto (2012: 25), 

antara lain: a) ajarkan siswa untuk menyembunyikan kemarahan atau 

kesedihannya, b) ajarkan anak berani memandang mata si bullying, c) ajarkan 

anak berdiri tegak, d) tidak berjalan sendirian, e) tetap tenang dalam situasi 

apapun, f) bila dalam bahaya segera menyingkir. Astuti P. R. (2008 :11) 

menyampaikan 3 stategi untuk mengatasi tindakan bullying yaitu a) strategi 

yang menekankan pada bukti nyata (factual evidence) dan ratioale untuk 

perubahan (empirical-rational); b) strategi yang melibatkan re-edukasi dan 

kesemoatan pada norma-norma baru (normative-re-education); c) strategi yang 

menekankan orang untuk berubah (power-coercive). 
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Peranan orang tua dalam mengatsi bullying sangat penting, Astusi P. R. 

(2008:13) menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu a) mampu 

memberikan informasi terbaru pada anak; b) sebagai orang pertama yang 

mampu mendampingi dan melindungi anak dalam suasana suka dan duka; c) 

mampu bertindak cepat, objektif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi 

masalah anak.; d) mampu melakukan fungsi kontrolnya dengan adil dan 

bertanggung jawab. 

Metode dan pelatihan yang sudah dilakukan di sekolah-sekolah 

Amerika Serikat, Australia, dan Eropa serta beberapa negara lain (Astuti, :14-

16), yaitu: 

1. Peer parenting/befriending, strategi intervensi melalui pemanfaatan peer 

group untuk melindungi, mendampingi atau menjaga murid-murid yang 

kecil dan lemah yang rnetan sebagai korban bullying. Aktivitasnya adalah 

support dan “pelajaran” agar percaya diri, terampil membuat tugas 

sekolah, mudah adaptasi dan memperluas pertemanan. 

2. Peer mentoring, mengenal, berbicara, berempati, dan mendampingi siswa, 

lingkungan dan pelajaran yang diperolehnya. Membimbing siswa untuk 

memperoleh self-esteem agar percaya diri, mampu memecahkan masalah 

dan mempunyai arti bagi orang lain, mentoring biasanya dilakukan dengan 

role playing. 

3. Mengefektifkan counseling dan mediasi, secara aktif mendengarkan, 

membantu memberikan feed back atas masalah yang dihadapi siswa, 
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menggunakan metode “saya” yang berfokus pada feeling, dan hindari 

menyalahkan (blaming). 

4. Share responsibility, jika ada bullying yang melibatkan kelompok itu 

harus bertanggung jawab untuk berbuat sesuatu memperbaiki dikap 

terutama pada korban dan komunitasnya. Pertanggungjawaban ini tidak 

menyalahkan (blaming) tetapi harus difokuskan untuk memecahkan 

masalah dan tidak mengulanginya lagi. 

5. Supporting networking, mengumpulkan, menyeleksi, dan mengolah data 

dan informasi baru dengan rekan sesama orang tua, guru, murid dan pihak 

lain yang mengetahui masalah bullying. 

6. PEACE park, (p)reparation, (e)ducation, (a)ction, (c)oping, (e)valuation. 

Paket ini melibatkan semua pihak yang berada di sekolah, yakni staf, guru, 

orang tua, dan siswa. Aktivitasnya antara lain menyebarluaskan booklet 

atau poster di banyak tempat yang berisi pesan-pesan kesetiakawanan, 

cinta kasih antar sesame, apresiasi, kejujuran, dan trust. 

7. Melakukan kontrol dan komunikasi dengan anak, mengajak anak 

untuk mampu berkomunikasi dan mengutarakan pendapat tentang masalah 

masing-masing sehari-hari. Kontrol dilakukan untuk mengetahui kondisi 

anak tanpa maksud untuk mengekang kebebasan anak. 

8. Intervensi sosial-kognitif oleh Adults & Children Together-Against 

Violence, yang menugaskan orang tua dan dewasa untuk melindungi anak-

anak dari kekerasan dan luka-luka dengan membentuk lingkungan 
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pembelajaran yang berfokus pada keterampilan fisik dan sosial yang non-

agresif. 

D. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti anggap relevan dengan penelitian 

tindakan bullying di sekolah dasar antara lain: 

1. Penelitian persepsi guru dan pencegahan di sekolah oleh Dake, J. A., dkk 

(2003) tentang “Teacher Perceptions and Practices Regarding School 

Bullying Prevention” menjelaskan bahwa sebanyak 359 dari 700 (52,4%) 

guru menjawab dan 86,3% guru berkomunikasi dengan bully dan korban 

dengan baik, 31,7% guru menyisihkan waktu untuk membahas perilaku 

bullying, dan 31,2% guru melibatkan siswa untuk membuat peraturan dalam 

melawan bullying. Guru memaparkan kegiatan post-bullying ialah paling 

efektif untuk mengurangi tindakan bullying, ditambah dengan peningkatan 

pengawasan terhadap siswa, dan kegiatan pencegahan bullying di 

lingkungan. 

2. Penelitian korban bullying di Inggris dan Jerman oleh Wolke, D., dkk 

(2001) tentang “bullying and victimization of primary school children in 

England and Germany: Prevalence and school factors” memberikan hasil 

bahwa tindakan bullying memakan korbannya pada siswa sekolah dasar di 

Inggris mencapai 24% setiap minggu. Berbeda dengan di Jerman, siswa 

korban bullying di sekolah dasar hanya 8% setiap minggunya. 

3. Penelitian perilaku bullying di sekolah dasar oleh Kusuma, M. P. (2014) 

tentang “Perilaku school bullying pada siswa Sekolah Dasar Negeri Delegan 
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2. Dinginan, Sumberharo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta” menunjukkan 

hasil bahwa bullying mewujud dalam tiga bentuk perilaku, yakni secara fisik 

(menjegal, jambak, menendang, memukul, hingga memegang alat kelamin 

dan dada), verbal (berkata kasar, memaki, mengancam, menyoraki, 

mengolok-olok, mengejek, dan berkata hal-hal jorok) dan psikologis 

(membuat seolah-olah temannya bersalah dan dirty looks). Pelaku bullying 

memiliki postur tubuh yang tinggi dari teman-temannya, temperamen dan 

sering bertindak fisik. Korban bullying sangat beragam yakni: ada yang 

sering membantah, menuruti semua perintah, sombong dan susah 

beradaptasi. Faktor-faktor yang menyebabkan bullying berasal dari 

keluarga, lingkungan pergaulan, media/tayangan dan iklim sekolah. 

4. Penelitian permasalahan bullying di sekolah dasar oleh Astarini, K. (2013) 

tentang “Hubungan Perilaku over protective orang tua dan bullying pada 

siswa sekolah dasar” menunjukan hasil, bahwa perilaku over protective 

orang tua berpengaruh terhadap tindakan bullying pada siswa di sekolah. 

Semakin over protective orang tua maka anak akan mengalami perasaan 

tidak aman, agresif dan dengki, mudah merasa gugup, melarikan diri dari 

kenyataan, sangat tergantung pada orang lain, kurang mampu 

mengendalikan emosi, menolak tanggung jawab, egois, suka bertengkar dan 

sering menjadi troublemaker (pembuat onar), sehingga hal ini dapat 

menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku bullying. 

5. Penelitian penanganan bullying di sekolah dasar oleh Mustikasari, R. D. 

(2015) tentang “Penanganan bullying di SD Negeri 3 Manggung Kecamatan 
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Ngemplak Kabupaten Boyolali” menunjukan hasil bahwa (a) bentuk-bentuk 

bullying yaitu bullying fisik, bullying verbal, dan bullying psikologis, (b) 

faktor penyebab bullying di antaranya faktor keluarga, faktor sekolah, faktor 

lingkungan pergaulan, dan faktor lain seperti media, (c) penanganan 

bullying yang di lakukan oleh pihak sekolah yaitu pencegahan, pengawasan, 

dan Intervensi. 

6. Penelitian tentang tindakan bullying oleh Azizah, R. (2014) tentang 

“Analisis Perilaku Bullying Siswa Sekolah Dasar” menunjukan hasil bahwa 

beberapa siswa termasuk dalam pembully dan korban bullying. Faktor yang 

menyebabkan perilaku bullying ialah faktor internal dan faktor eksternal. 

Sekolah dan guru memiliki peranan yang penting untuk membantu 

meminimalisir tindakan bullying. 

E. Kerangka Pikir 

Lingkungan sekolah tidak terlepas dari komunikasi dari komponen-

komponen di sekolah. Komunikasi yang terjadi ialah guru dengan kepala sekolah, 

guru dengan guru, guru dengan siswa, hingga siswa dengan siswa. Komunikasi 

antara siswa dengan siswa sering menimbulkan permasalahan di antara mereka. 

Tindakan bullying sering mereka lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Frekuensi 

yang tinggi perlu penanganan dari berbagai elemen sekolah maupun luar sekolah. 

Agar tindakan bullying tidak terus berkembang di lingkungan sekolah. Berdasarkan 

hal tersebut, dalam penelitian memfokuskan pada pelaku tindakan bullying. Hal itu 

dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 kerangka pikir 

 

Penelitian ini bertujuan mencari informasi terkait bentuk komunikasi antar 

siswa kelas tinggi. Tujuan yang kedua memberikan informasi bentuk tindakan 

bullying, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan bullying antar siswa 

kelas tinggi hingga peran guru dalam menangani siswa yang melakukan tindakan 

bullying di sekolah. 

Tindakan bullying yang terjadi di sekolah dasar perlu diatasi dengan serius. 

Beberapa penyebab yang menjadikan siswa melakukan tindakan bullying akan 

Maraknya kasus bullying di sekolah Dasar 

1. Bullying tidak hanya terjadi di Indonesia, 

di negara Jepang juga marak terjadi yang 

dikenal dengan “ijime” 

2. KPAI  menerima laporan kekerasan 

terhadap anak minimal 200 kasus/ hari 

3. Kasus bullying di SD menyebabkan 

korbannya menjalani perawatan di 

Rumah sakit karena pembengkakkan di 

kepala. 

4. Tindakan bullying termasuk bentuk 

kekerasan terhadap anak (child abuse) 

5. Hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah 

menunjukan maraknya tindakan bullying 

pada kelas tinggi. 

Bullying merupakan permasalahan yang 

harus segera ditangani dan didukung 

oleh hasil penelitian. 

Perlu adanya dukungan dari berbagai 

komponen sekolah agar tindakan bullying 

yang terjadi di sekolah dasar dapat 

terminimalisasi. Pihak-pihak harus bekerja 

sama agar permasalahan dapat teratasi 

dengan baik. Kerjasama baik dari pihak 

siswa, guru, kepala sekolah, serta 

komponen sekolah lainya hingga dengan 

orang tua siswa. 

Dilakukan penelitian kualitatif untuk 

mendeskripsikan permasalahan 

bullying di sekolah dasar. 

1. Penelitian kualitatif deskriptif 

2. Alat pengumpulan data dengan 

menggunakan pedoman wawancara, 

lembar observasi, dan telaah 

dokumen. 

Hasil Penelitian: 

1. Mengetahui bentuk komunikasi antar 

siswa kelas tinggi 

2. Mengetahui bentuk tindakan bullying 

3. Mengetahui faktor -faktor yang 

menyababkan siswa melakukan 

tindakan bullying 

4. Mengetahui peran guru dalam 

menangani siswa yang melakukan 

tindakan bullying. 
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peneliti kaji lebih dalam, sehingga membantu sekolah untuk meminimasir tindakan 

bullying. Upaya yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu pengawasan terhadap anak 

yang terindikasi melakukan tindakan bullying. Faktor-faktor yang menyebabkan 

anak melakukan tindakan bullying dapat diketahui dan dapat dilakukan kerja sama 

dengan berbagai elemen sekolah dan masyarakat untuk menanganinya.   
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