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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang secara garis besar bertujuan 

untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa baik dalam segi sikap, 

spiritual, dan intelektual. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) 

menyebutkan bahwa  

“ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara”(Siswanti,2009:1).  

 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang diharapkan 

mampu mencetak generasi penerus bangsa yang mampu bersaing di era 

globalisasi. Lembaga pendidikan formal seperti sekolah memiliki kewajiban untuk 

mewujudkan tujuan dari pendidikan itu sendiri sehingga tidak heran apabila setiap 

lembaga pendidikan formal berlomba untuk memberikan berbagai fasilitas yang 

mampu menunjang proses belajar siswa dengan baik. Sejatinya bukan hanya 

pemberian fasilitas yang lengkap saja yang dibutuhkan untuk mensukseskan 

proses belajar mengajar agar tercapainya tujuan pendidikan, namun untuk 

mewujudkan tujuan dari pendidikan tersebut diperlukan adanya kerjasama dari 

guru, siswa, dan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan suatu kondisi yang 

kondusif dalam proses belajar di sekolah. Sekolah idealnya mampu menciptakan 

kondisi yang aman dan nyaman mengingat sekolah merupakan rumah kedua bagi 
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anak yang juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan sikap dan 

intelektual anak.  

Manusia menggunakan waktu 14-19 jam untuk beraktifitas yang mana 

minimal 6 jam dihabiskan anak di sekolah (Levianti,2008:1). Berdasarkan 

banyaknya waktu yang dihabiskan anak disekolah, adaptasi merupakan sebuah 

proses yang harus dilakukan siswa untuk lebih menyatu dengan lingkungan. 

Adaptasi yang dilakukan siswa dapat berupa interaksi yang dilakukan siswa 

dengan teman, guru, bahkan karyawan sekolah. Adaptasi dengan komunikasi yang 

terjalin dengan baik akan mampu membuat suasana belajar di sekolah siswa lebih 

nyaman, sebaliknya jika anak kurang mampu menjalin sebuah komunikasi yang 

baik dengan orang lain maka akan membuat anak merasa terganggu dan kurang 

nyaman dengan lingkungan sekolahnya.  

Seiring dengan perubahan era, sekolah yang digambarkan mampu menjadi 

rumah kedua bagi anak yang nyaman dan aman berubah menjadi suatu tempat 

yang berbeda, hal ini ditunjukkan dengan maraknya fenomena bullying yang 

terjadi. Fenomena bullying pada saat ini merupakan suatu tindakan yang mampu 

menyita perhatian dalam dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang membahas 

tentang tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dengan guru bahkan 

siswa sebagai pelakunya. Prof. Dan Olweus (dalam Wiyani,2012:12) 

mengungkapkan bahwa bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan 

seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan biasanya terjadi berulang-

ulang. Praktik bullying yang terjadi di lingkungan sekolah atau biasa kita sebut 

dengan School bullying dapat disimpulkan sebagai perilaku agresif dan negatif  
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seseorang atau sekelompok orang siswa secara berulang kali yang 

menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti 

korbannya secara mental atau fisik di sekolah (Wiyani,2012:15).  

Verbal bullying merupakan salah satu tindakan bullying yang banyak 

dilakukan oleh masyarakat secara sadar maupun tidak. Sebagian orang 

menganggap bahwa verbal bullying merupakan hal yang sepele atau normal 

dalam tahap kehidupan manusia. Jika diamati lebih dekat, sebenarnya verbal 

bullying dapat memicu tindakan lebih buruk dan berujung pada kekerasan yang 

nantinya akan merugikan berbagai pihak, misalnya: rusaknya fasilitas, hancurnya 

mental dari korban yang mengalami kekalahan, hingga hilangnya nyawa dari 

pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian. Kata-kata merupakan sebuah alat 

paling kuat yang mampu mematahkan semangat dari orang yang menerimanya, 

untuk itu sopan santun dalam berbicara kepada yang lain sangat perlu dimiliki 

oleh tiap individu dalam berkomunikasi. Tindakan verbal bullying merupakan 

tindakan yang banyak dan mudah untuk dilakukan oleh masyarakat karena 

tindakan bullying ini dapat dilakukan bahkan di depan orang dewasa atau teman 

sebaya dengan tingkat deteksi yang sangat rendah bahkan tidak jarang tindakan 

verbal bullying ini tidak mampu terdeteksi. 

Mengenai verbal bullying, hal tersebut tidak dapat lepas dari tingkah laku 

seseorang. Menurut Ahmadi (2004:15) tingkah laku atau perbuatan manusia tidak 

terjadi secara sporadis ( timbul dan hilang di saat-saat tertentu) tetapi selalu ada 

kontinuitas antar suatu perbuatan dengan perbuatan lain, dengan kata lain 

perbuatan yang dilakukan manusia pada saat ini merupakan perjuwudan dari apa 

yang pernah dialami pada masa lalu. Perbuatan manusia tidak akan pernah 



4 
 

berhenti hanya pada satu kegiatan atau tindakan, tapi akan terus berlangsung dan 

membentuk sebuah siklus yang mana menjadikan dasar dari tindakan yang akan 

dilakukan berikutnya. Perbuatan terdahulu merupakan persiapan dari tindakan 

selanjutnya yang akan dilakukan, untuk itu masa kanak-kanak merupakan masa 

yang erat kaitanya dengan proses anak akan tumbuh di kemudian hari. Proses 

pembentukan sikap pada masa kanak-kanak bukanlah sebuah proses yang tidak 

dapat berdiri sendiri, namun hal tersebut dapat menjadi dasar dari setiap perbuatan 

yang dilakukan anak selanjutnya. Selain itu, perilaku orang lain akan banyak 

berpengaruh pada perkembangan diri seseorang terutama anak-anak, sehingga 

tindakan verbal bullying yang terjadi kemungkinan besar akan berpengaruh dalam 

proses perkembangan sikap anak. 

Saat ini banyak tindakan bullying dimuat dalam berbagai media baik media 

cetak maupun elektronik, namun beberapa pemberitaan di media hanya menyoroti 

tindakan bullying yang dialami siswa, padahal sejatinya guru pun tidak luput 

menjadi korban dari tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa entah secara 

sadar maupun tidak. Celaan dan makian yang ditunjukkan secara langsung 

maupun tidak kepada guru yang didasarkan pada cara mengajar guru yang kurang 

sesuai dengan siswa, pemberian tugas yang dirasa siswa berlebihan, dan beberapa 

alasan lainnya juga merupakan salah satu bentuk tindakan verbal bullying oleh 

siswa dengan guru sebagai korban walaupun mungkin guru merasakan dampak 

dari tindakan bullying tersebut secara tidak langsung.  

Berdasarkan teori mengenai tingkah laku yang telah dipaparkan di atas dan 

juga melihat dari fenomena yang dewasa ini terjadi yakni banyaknya tindakan 

bullying yang mulai merambah tingkatan dasar dengan siswa sekolah dasar 
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sebagai pelakunya, peneliti  ingin meneliti tentang tindakan verbal school bullying 

yang terjadi di tingkatan sekolah dasar terutama kelas 4 sebagai perwakilan dari 

tahap perkembangan intelektual anak yang memasuki tahap operasional konkret 

yakni tahapan dimana anak mulai mampu mengembangkan imaginasinya ke masa 

lalu dan masa depan serta merupakan anak yang memasuki masa peralihan dari 

tingkat bawah menuju tingkat atas dengan menggunakan SDN Ciptomulyo 1 

Malang sebagai sampel dari penelitian mengingat sekolah ini terletak pada daerah 

pinggir kota yaitu berdekatan dengan stasiun kota lama, asrama polisi, asrama 

pemadam kebakaran, pasar tradisional comboran dan juga berdekatan dengan 

kawasan TNI angkatan laut serta memiliki jumlah siswa yang banyak dengan 

keragaman sifat serta karakter yang terbentuk berdasarkan pola asuh dan 

kebiasaan masyarakat dilihat dari lokasinya. Judul penelitian yang diangkat untuk 

membahas tindakan verbal bullying tersebut adalah “Analisis Tindakan Verbal 

School Bullying oleh Siswa pada Tingkatan Sekolah Dasar di SDN Ciptomulyo I 

Malang. “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Bentuk tindakan Verbal School Bullying apa sajakah yang dilakukan 

oleh siswa kelas 4 SDN Ciptomulyo 1 Malang ? 

1.2.2 Bagaimanakah dampak tindakan Verbal School Bullying bagi korban 

yang terjadi pada siswa kelas 4 SDN Ciptomulyo 1 Malang ? 
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1.2.3 Bagaimanakah solusi yang dapat diberikan oleh guru untuk 

mengatasi tindakan Verbal School Bullying oleh siswa kelas 4 SDN 

Ciptomulyo 1 Malang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk tindakan Verbal 

School Bullying oleh siswa kelas 4 SDN Ciptomulyo 1 Malang  

1.3.2 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak tindakan Verbal 

School Bullying bagi korban yang terjadi pada siswa kelas 4 SDN 

Ciptomulyo 1 Malang 

1.3.3 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi yang dapat diberikan 

oleh guru untuk mengatasi tindakan Verbal School Bullying oleh 

siswa kelas 4 SDN Ciptomulyo 1 Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai pendukung dari teori tingkah 

laku yang dikemukakan oleh Ahmadi (2004) yaitu tingkah laku yang 

selalu memiliki kontinuitas. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk menambah kajian ilmu mengenai 

tingkah laku dan perkembangan anak  terutama secara moral atau sikap 

pada tingkatan sekolah dasar khususnya kelas 4 sebagai perwakilan dari 

anak yang memasuki tahap operasional konkret 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Guru, dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam 

memberikan pendidikan karakter untuk siswa sesuai dengan 

kebutuhan berdasarkan tindakan yang banyak dilakukan dan 

sesuai dengan tingkatan yang ada. 

1.4.2.2 Bagi Peneliti, dapat dijadikan pedoman untuk melakukan 

tindakan selanjutnya baik berkaitan dengan pendidikan karakter 

pada anak maupun perkembangan anak. 

1.5 Batasan Penelitian 

 Mengingat luasnya cakupan dari penelitian ,peneliti membatasi ruang 

lingkup dari penelitian. Peneliti tidak membahas keseluruhan kategori dari 

tindakan bullying, tetapi hanya memfokuskan pada tindakan bullying secara 

verbal yang tampak dilakukan oleh siswa. Penelitian ini dilakukan di SDN 

Ciptomulyo 1 Malang dengan mengambil sampel satu kelas siswa kelas 4 dari tiga 

kelas yang ada. 

1.6 Definisi Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman definisi, maka peneliti menuliskan 

beberapa definisi operasional untuk menyamakan pemahaman antara pembaca 

dan maksut dari peneliti. Definisi istilah pada penelitian tersebut adalah : 

1.6.1 Bullying adalah perilaku agresif dan negatif  seseorang atau 

sekelompok orang secara berulang kali yang menyalahgunakan 

ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti targetnya 

(korbannya) secara mental atau secara fisik (Wiyani,2012:14). 
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1.6.2 School Bullying adalah perilaku atau tindakan bullying yang 

dilakukan di lingkungan sekolah (Wiyani,2012:15). 

1.6.3 Verbal Bullying dapat berupa julukan nama, celaan, penghinaan, dan 

pernyataan-pernyataan bernuansa ajakan seksual atau pelecehan 

seksual, menuduh, menyoraki, memaki, mengolok-olok, dan 

menebar gossip (Colorosa dalam Yandri,2013:99).  

 

 

 

 


