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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Bullying atau perundungan merupakan sebuah tindakan yaitu ketika 

seseorang berulang-ulang menjadi sasaran aksi negatif dari seseorang maupun 

sekelompok orang. Perundungan merupakan sebuah isu sosial yang 

menyerang tidak hanya anak-anak, namun juga remaja hingga dewasa (Reyes, 

2016). 

 Hicks dkk mengungkapkan bahwa terdapat dua mode perundungan 

dan empat tipe perundungan. Dua mode perundungan tersebut ialah langsung 

dan tidak langsung. Perundungan langsung adalah perundungan yang terjadi 

saat orang yang dirundung ada, sedangkan perundungan tidak langsung 

adalah perundungan yang terjadi saat seseorang dirundung secara tidak 

langsung, seperti menyebarkan rumor tentang orang yang dirundung. Empat 

tipe perundungan yaitu fisik, verbal, relasional (contohnya adalah usaha 

merusak karakter dan hubungan seseorang) dan perusakan barang pribadi 

(Hicks et al, 2018). 

 Puncak kejadian perundungan terjadi pada sekolah menengah pertama 

(pada umur 12-15 tahun), dan cenderung turun pada akhir sekolah menengah 

akhir (Hymel & Swearer, 2015). Perundungan di sekolah dapat memberikan 

efek jangka panjang yang mendalam kepada semua yang terlibat, termasuk 
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anak yang dirundung, anak yang melakukan perundungan, anak yang tidak 

melakukan apapun di sekitarnya, hingga pengamat perundungan tersebut  

(Gladen et al, 2014). 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Herman dkk di sekolah 

menengah pertama di kota Padang menunjukkan bahwa 89.4% siswa pernah 

berperan sebagai pelaku perundungan, sedangkan 94,1% siswa mengaku 

pernah menjadi korban perundungan. Hal ini menunjukkan prevalensi 

perundungan yang cukup tinggi pada tingkat sekolah menengah pertama 

(Herman et al, 2017). 

Berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu pada 

82 siswa  SMPN 8 Malang, sebagian besar siswa pernah menjadi korban 

perundungan di sekolah. Tingkat perundungan fisik yang terjadi pada siswa 

laki-laki sebesar 43,3%, sedangkan pada siswa perempuan tingkat 

perundungan fisik sebesar 44,2%. Perundungan verbal pada siswa laki-laki 

mencapai 46,7%, sedangkan pada siswa perempuan mencapai 44,2% 

(Laressa, 2011).  

Terdapat banyak sekali cara untuk mengurangi tingkat perundungan, 

salah satunya adalah pendekatan via sekolah (Bradshaw, 2015). Salah satu 

caranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan siswa mengenai 

perundungan tentang peran mereka dalam perundungan. Hal ini memiliki 

efek yang baik untuk mencegah perundungan dan meningkatkan sikap anti 

perundungan (Menesini & Salmivalli, 2017). Pemberian penyuluhan dapat 
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diberikan satu kali dengan memperhatikan tujuh rekomendasi spesifik 

penanganan perundungan (McAdams & Schmidt, 2007). 

  Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis ingin mengetahui pengaruh 

pemberian penyuluhan anti-perundungan terhadap sikap siswa SMPN 8 

Malang. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Adakah  hubungan antara pemberian penyuluhan anti-perundungan 

terhadap sikap siswa SMPN 8 Malang? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara pemberian penyuluhan anti-

perundungan terhadap sikap siswa SMPN 8 Malang. 

 1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui sikap siswa SMPN 8 Malang terhadap 

perundungan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan. 

2. Mengetahui usia terbanyak pelaku perundungan di SMPN 8 

Malang. 

3. Mengetahui intensitas terbanyak pelaku perundungan di 

SMPN 8 Malang. 
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4. Mengetahui lokasi terjadinya perundungan terbanyak di 

SMPN 8 Malang. 

5. Mengetahui jenis perundungan terbanyak di SMPN 8 Malang. 

6. Mengetahui dampak perundungan terhadap korban, pelaku, 

dan penonton perundungan. 

7. Mengetahui karakteristik korban (lebih populer, lebih kuat, 

dan lain-lain) pada perundungan di SMPN 8 Malang. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian berikutnya 

yang berhubungan tentang pengaruh pemberian penyuluhan 

anti perundungan terhadap sikap siswa. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Sebagai masukan dalam menangani penderita remaja yang 

mengalami depresi, peningkatan kecemasan, dan peningkatan 

ketidakhadiran di sekolah akibat perundungan 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

1. Sebagai pengetahuan tentang perundungan dalam kehidupan 

sehari-hari bahwa perundungan dapat menyebabkan depresi, 

peningkatan kecemasan, dan penurunan performa di sekolah. 


