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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Perundungan 

2.1.1  Definisi 

Perundungan adalah suatu tindakan agresif yang tidak diinginkan oleh 

orang lain atau kelompok lain dan terdapat kekuatan yang tidak seimbang, 

diulangi beberapa kali, dan kemungkinan besar akan terus berulang. 

Perundungan dapat membahayakan dan menyebabkan gangguan pada 

korban perundungan. Gangguan pada orang yang ditarget meliputi bahaya 

fisik, psikis, sosial, dan edukasional (Gladen et al, 2014). 

 Perundungan dapat dinilai dari keluarga, guru, atau  laporan rekan, 

seperti melalui observasi langsung. Sebagian besar laporan mengenai 

perundungan mengandalkan penilaian laporan pribadi meskipun ada 

kekhawatiran biasnya penilaian yang disebabkan oleh keinginan sosial, 

presentasi diri, dan ketakutan atas pembalasan (Hymel & Swearer, 2015). 

 Jenis kelamin juga berpengaruh terhadap perundungan. Laki-laki 

cenderung melakukan perundungan terhadap orang yang tidak bergabung 

dengan kelompok mereka, sedangkan perempuan lebih sering melakukan 

perundungan terhadap orang diluar lingkaran sosial mereka (Palowski & 

Rettew, 2015). 
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2.1.2  Prevalensi perundungan 

Menurut Hicks dkk (2018), lebih dari 34% murid dilaporkan telah 

mengalami perundungan di sekolah mereka, dengan lebih dari 37% murid 

tersebut mengalami perundungan selama hidupnya. Jumlah murid yang 

mengalami cyberbullying lebih sedikit dibandingkan perundungan 

langsung. Banyak murid yang mengalami kedua-duanya, baik 

cyberbullying maupun perundungan langsung (Hicks et al, 2018). 

2.1.3  Penyebab 

 Menurut (Smith, 2016), terdapat beberapa penyebab perundungan 

di sekolah, yaitu: 

2.1.3.1 Perbedaan Umur 

Perundungan muncul dimulai di sekolah dasar, pada usia 7 

hingga 8 tahun. Ada beberapa perubahan seiring dengan 

bertambahnya usia, dari intimidasi fisik menjadi intimidasi tidak 

langsung. Perundungan memuncak pada usia 11-14 tahun, dan 

sedikit lebih tua untuk cyberbullying. Perundungan menurun pada 

tahun tahun berikutnya, tetapi terdapat penelitian mengenai 

perundungan pada mahasiswa dan beberapa berlanjut hingga di 

tempat kerja (Cowie & Myers, 2018). 

2.1.3.2 Perbedaan gender 

Laki-laki cenderung menjadi pelaku perundungan, namun 

jumlah kejadian perundungan berdasarkan jenis kelamin setara 
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antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak 

menggunakan perundungan fisik, sementara perempuan lebih 

sering menggunakan perundungan tidak langsung dan 

cyberbullying (Smith, 2016). 

2.1.3.3 Perundungan yang disebabkan karena cacat tubuh 

Banyak studi yang menunjukkan besarnya kemungkinan 

anak yang memiliki cacat tubuh mengalami perundungan. Sebuah 

studi di Northem Ireland (Watters, 2011) melaporkan terdapat 

jumlah yang sangat signifikan pada anak yang memiliki 

keterbatasan tubuh menjadi korban atau pelaku perundungan di 

sekolah. Dikarenakan beberapa alasan, anak dengan keterbatasan 

tubuh cenderung terlibat sebagai korban dan terkadang pelaku 

perundungan (Watters, 2011). 

2.1.3.4 Perundungan akibat identitas seseorang 

Perundungan akibat identitas ini dapat berhubungan dengan 

etnis atau ras seseorang. Meskipun tindakan rasisme bisa 

menyebar, tetapi anak yang berasal dari etnis minoritas cenderung 

menjadi korban perundungan dibandingkan etnis mayoritas. 

Perundungan akibat identitas juga dapat disebabkan oleh keyakinan 

seseorang yang berbeda, seperti mereka yang termasuk dalam 

orang-orang LGB (Lesbian, Gay, Bisexual) (Smith, 2016). 
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Sedangkan menurut Hicks et al (2018), terdapat beberapa penyebab 

perundungan di sekolah, yaitu: 

1. Persepsi perundungan yang berbeda berdasarkan pengalaman 

masing-masing 

2. Guru yang tidak dipercaya oleh murid 

3. Menjadi berbeda meningkatkan kemungkinan menjadi korban 

perundungan 

4. Perundungan langsung sering terjadi diluar kelas 

5. Cyberbullying dan perundungan langsung seringkali saling 

berhubungan 

6. Pelaku perundungan adalah murid yang popular dan jarang 

dicurigai oleh pendidik. 

2.1.4  Kriteria Perundungan 

 Menurut (Cornell & Limber, 2015), terdapat 3 kriteria utama 

dalam perundungan, yaitu: 

1. Tindakan agresif yang disengaja 

Perundungan dapat sulit dibedakan dengan lelucon maupun 

konflik. Dikarenakan hal tersebut, maka sulit untuk membedakan 

antara lelucon anak yang berteman dengan interaksi sosial yang 

tidak sehat. 

2. Terdapat ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan 

korban 
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Ketidakseimbangan kekuatan sulit untuk diukur. Meskipun 

terdapat penilaian ukuran fisik dan kekuatan yang layak dalam 

kasus perundungan fisik, perundungan verbal dan sosial 

memerlukan penentuan penilaian status sosial diri di antara rekan, 

kepercayan diri, atau kemampuan kognitif. 

3. Dilakukan berulang-ulang. 

2.1.5  Klasifikasi 

 Terdapat 2 mode dan 4 tipe perundungan menurut (Gladen et al, 

2014). 2 mode perundungan yang dimaksud yaitu: 

1. Langsung: Tindakan agresif yang muncul dihadapan orang 

yang ditarget, seperti mendorong seseorang yang ditarget atau 

mengatakan kata-kata yang menyakitkan pada korban. 

2. Tidak langsung: tindakan agresif yang tidak diberikan 

kepada target secara langsung, seperti menyebarkan rumor tentang 

korban perundungan atau memberikan kata-kata yang menyakitkan 

lewat internet. 

4 tipe perundungan menurut (Gladen et al, 2014) adalah: 

1. Fisik: Menggunakan kekuatan fisik kepada orang yang 

ditarget, seperti memukul, menendang, mendorong, atau membuat 

seseorang jatuh. 

2. Verbal: Komunikasi oral atau tertulis yang dilakukan 

pelaku kepada target perundungan yang membahayakan target. 
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Seperti mengejek, mengancam, atau memberikan komentar seksual 

yang tidak pantas. 

3. Relasional: tindakan oleh pelaku perundungan yang 

dirancang untuk membahayakan reputasi dan hubungan sosial 

target perundungan. Contoh pada perundungan langsung adalah 

usaha untuk mengisolasi target perundungan untuk berinteraksi 

dengan kelompok mereka atau mengacuhkan mereka. Sedangkan 

contohnya pada perundungan tidak langsung  adalah seperti 

mengirimkan foto memalukan menggunakan internet tanpa 

sepengetahuan korban perundungan. 

4. Merusak properti: pencurian, perubahan kepemilikan atau 

merusak barang target perundungan yang bertujuan untuk 

membahayakan target. Tindakan ini termasuk mengambil barang 

korban perundungan dan tidak mengembalikan barang tersebut. 

2.1.6  Dampak perundungan 

Perundungan memiliki beberapa efek pada kesehatan mental dan 

penyakit pskiatri. Perundungan sering dihubungkan dengan gangguan 

kecemasan, depresi, perilaku menyakiti diri sendiri, dan lain-lain 

(Palowski & Rettew, 2015). 

Menurut Kholidah (2013), perundunggan memiliki beberapa 

dampak negatif bagi perkembangan karakter siswa, baik bagi korban 

maupun pelaku. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perundungan yang 

dilakukan antara lain: 
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1. Depresi 

2. Rendahnya kepercayaan diri / minder 

3. Pemalu dan penyendiri 

4. Merosotnya prestasi akademik 

5. Merasa terisolasi dalam pergaulan, dan; 

6. Terpikir atau bahkan mencoba bunuh diri. 

Perundungan juga memiliki efek pada performa sekolah murid. 

Remaja yang melakukan tindakan perundungan maupun yang mengalami 

perundungan dilaporkan memiliki peningkatan rasa ketakutan, kecemasan, 

dan ketidakhadiran di sekolah (Gladen et al, 2014). 

2.1.7 Penatalaksanaan 

Menurut Rettew & Palowski (2015), terdapat beberapa tahap 

penatalaksanaan perundungan yaitu: 

2.1.7.1 Identifikasi 

Intervensi terhadap perundungan dapat dimulai dari deteksi dini 

terhadap perundungan. Seringkali perundungan terjadi diam-diam dan 

tidak terlihat, terutama pada perundungan tipe relasional (Palowski & 

Rettew, 2015). 

 Korban perundungan biasanya memiliki gejala somatik tanpa 

alasan yang jelas. Korban perundungan biasanya menunjukkan gejala 

fobia sosial, depresi, atau gangguan konsentrasi. Mereka juga dapat 

mengalami penurunan nilai dan mulai sering tidak hadir di sekolah 

(Palowski & Rettew, 2015). 
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2.1.7.2 Intervensi tingkat individu 

a. Intervensi pada korban perundungan   

Saat kita menemukan perundungan, terdapat beberapa prinsip 

yang harus lakukan berdasarkan tingkat perundungan tersebut. 

(Palowski & Rettew, 2015). Untuk perundungan tingkat rendah, poin 

yang harus diingat yaitu: 

- Mendengarkan keluhan korban dengan penuh empati. 

- Memberitahu korban bagaimana cara merespon perundungan yang 

baik 

- Apabila perundungan terjadi di media sosial, ingatkan korban 

untuk menyimpan teks atau postingan sosial media bila perlu 

sebagai bukti 

- Mempertimbangkan opsi untuk mengirimkan laporan anonim ke 

sekolah atau guru BK untuk meningkatkan kewaspadaan pihak 

sekolah di area-area yang biasa digunakan untuk merundung orang 

lain. 

b. Intervensi pada pelaku perundungan 

Hanya ada sedikit informasi mengenai bagaimana individu 

yang melakukan perundungan. Mengingatkan orang tua mengenai 

perilaku perundungan dan menawarkan orang tua bimbingan 

mengenai perundungan juga bermanfaat, meskipun pelaku 

perundungan tidak selalu dating dari disfungsi keluarga (Palowski & 

Rettew, 2015). 
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2.1.7.3 Intervensi tingkat sekolah dan komunitas 

Hal yang dapat dilakukan pada tingkat komunitas berupa strategi 

komprehensif untuk prevensi dan intervensi dengan target pelaku 

perundungan, korban, guru, keluarga, dan masih banyak lagi (Palowski 

& Rettew, 2015). 

Menurut (Olweus, 2010), beberapa intervensi untuk menurunkan 

perundungan pada tingkat sekolah antara lain: 

a. Umum 

- Meningkatkan kewaspadaan dan keterlibatan orang tua dalam 

perundungan 

b. Tingkat sekolah 

- Menyebarkan kuesioner perundungan secara rutin 

- Penyuluhan pada siswa 

- Peningkatan kewaspadaan sekolah  

- Membentuk grup koordinasi untuk mengawasi kejadian 

perundungan 

- Mengadakan pertemuan orang tua dan guru untuk meningkatkan 

pengetahuan mengenai perundungan  

c. Tingkat kelas 

- Membuat peraturan untuk mencegah perundungan 

- Pertemuan kelas untuk membahas tentang perundungan 
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 Menurut McAdams & Schmidt (2007), terdapat beberapa poin 

penting yang harus disampaikan pada saat memberikan intervensi pada 

siswa, yaitu: 

(1) memberikan harapan perilaku yang jelas;  

(2) menghindari perdebatan dan argumen;  

(3) menghindari repetisi dan respon yang monoton;  

(4) Mengajak untuk memperkuat prestasi positif;  

(5) Memperhatikan sikap siswa dan tidak lengah;  

(6) Fokus pada perasaan dibanding fakta;  

(7) Tidak hanya mengajarkan konsekuensi, tetapi juga perilaku 

sosial yang baik untuk menangani perundungan. 


