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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Bullying 

1.  Pengertian Bullying 

 Bullying menurut Rigby (2002) merupakan penekanan atau penindasan 

yang berulang-ulang, secara psikologis atau fisik terhadap seseorang yang 

memiliki kekuatan atau kekuasaan yang kurang, dilakukan oleh orang atau 

kelompok orang yang lebih kuat.  Bullying adalah perilaku agresi atau manipulasi 

yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, atau psikologis yang dengan sengaja 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa kuat atau berkuasa 

dengan tujuan menyakiti atau merugikan seseorang atau sekelompok orang yang 

merasa tidak berdaya (Coloroso,2006).  

Kemudian Olweus mendefenisikan bullying adalah perilaku  negatif 

seseorang atau lebih kepada korban bullying yang dilakukan secara berulang-

ulang dan terjadi dari waktu ke waktu. Selain itu bullying juga melibatkan 

kekuatan dan kekuasaan yang tidak seimbang, sehingga korbannya berada dalam 

keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan 

tindakan negatif yang diterima korban (Krahe, 2005). Bullying juga dikenal 

sebagai masalah sosial yang terutama ditemukan di kalangan anak-anak 

sekolah.Meskipun tidak mewakili suatu tindakan kriminal, bullying dapat 
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menimbulkan efek negatif tinggi yang dengan jelas membuatnya menjadi salah 

satu bentuk perilaku agresif (Coloroso, 2006). 

Rigby (2002; dalam Anesty, 2009) menyatakan agresi merupakan situasi 

saat seseorang memperoleh sesuatu dengan menggunakan kekuatan namun 

dominansinya terhadap target atau korban merupakan hal yang insidental dan 

tidak disengaja, sementara bullying merupakan situasi akhir yang diinginkan dan 

dicapai melalui penggunaan kekuatan secara bertujuan untuk menyakiti orang lain 

dan untuk menunjukkan dominansi seseorang terhadap orang lain. hasil akhir dari 

bullying lebih dapat diprediksi dibanding hasil akhir dari agresi. 

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa bullying 

merupakan serangan berulang secara fisik, psikologis, sosial ataupun verbal yang 

dilakukan dalam posisi kekuatan yangs ecara situasional untuk keuntungan atau 

kepuasan mereka sendiri. Bullying dapat menjurus pada perilaku yang lebih 

agresif baik secara fisik , psikis, verbal maupun kombinasi dari ketiganya yang 

dapat dilakukan secara kelompok maupun individu. 

 

2. Bentuk-bentuk Bullying 

Menurut Rigby (2002) bentuk-bentuk bullying yaitu : 

a. Bentuk fisik yaitu orang yang dirasa mudah dikalahkan dan lemah secara 

fisik, seperti menendang, memukul, dan menganiaya orang yang dirasa 

mudah dikalahkan dan lemah secara fisik.  

b. Bentuk verbal yaitu menghina, menggosip, dan memberi nama ejekan 

pada korbannya.  
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c. Bentuk isyarat tubuh yaitu mengancam dengan gerakan dan gertakkan  

d. Bentuk berkelompok yaitu membentuk koalisi dan membujuk orang untuk 

mengucilkan seseorang.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk 

bullying ada empat bentuk bullying yaitu terdiri bentuk fisik, bentuk verbal, 

bentuk isyarat tubuh dan bentuk berkelompok. 

3. Komponen-Komponen Bullying  

a. Pelaku Bullying 

 Stephenson dan Smith (Coloroso, 2006) menyatakan bahwa ada tiga tipe 

dari pelaku bullying antara lain: (a) pelaku yang percaya diri dimana pelaku 

mempunyai fisik yang kuat, menyukai agresi atau kekerasan, selalu merasa aman 

dan mempunyai popularitas. (b) pelaku yang cemas dimana pelaku merasa lemah 

dalam nilai akademiknya, konsentrasi yang rendah, kurang terkenal dan juga 

kurang aman. (c) pelaku yang mengincar korban dalam situasi tertentu dan juga 

pelaku pernah di bully oleh orang lain. Pelaku bullying ( bullies) yaitu siswa yang 

secara fisik dan/atau emosional melukai siswa yang lain secara berulang-ulang 

(Olweus, dalam Moutappa dkk, 2004). Remaja yang diartikan sebagai pelaku 

bullying sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih buruk daripada 

korban bullying dan siswa yang tidak terlibat dalam perilaku bullying (Haynie, 

dkk., dalam Totura, 2003). Pelaku bullying juga cenderung memperlihatkan 

simptom depresi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak terlibat dalam 

perilaku bullying dan simptom depresi yang lebih rendah daripada victim atau 

korban (Haynie, dkk., dalam Totura, 2003).  
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 Menurut Olweus (dalam Moutappa, 2004) mengemukakan bahwa pelaku 

bullying cenderung mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan 

pemahaman akan emosi orang lain yang sama (Sutton, Smith, & Sweetenham, 

dalam Moutappa, 2004). Kemudian menurut Stephenson dan Smith (dalam 

Sullivan, 2000), ada  tipe pelaku bullying yaitu antara lain seperti pertama  tipe 

percaya diri, secara fisik kuat, menikmati agresifitas, merasa aman dan biasanya 

populer, kedua adalah tipe pencemas, secara akademik lemah, lemah dalam 

berkonsentrasi, kurang populer dan kurang merasa aman, dan yang ke 3 pada 

situasi tertentu pelaku bullying bisa menjadi korban bullying. Selain itu, para ahli 

banyak menarik kesimpulan bahwa karakteristik pelaku bullying biasanya adalah 

agresif, memiliki konsep positif tentang kekerasan, impulsif, dan memiliki 

kesulitan dalam berempati (Fonzi & Olweus dalam Sullivan, 2000). Menurut 

pendapat Astuti (2008) pelaku bullying biasanya agresif baik secara verbal 

maupun fisikal, kemudian keinginan untuk popular dengan sering membuat onar, 

mencari-cari kesalahan orang lain, pendendam, iri hati, hidup berkelompok dan 

menguasai kehidupan sosial di lingkungan sekolahnya. Selain itu pelaku bullying 

juga menempatkan diri pada  tempat tertentu di sekolah atau di sekitarnya, bahkan 

merupakan sosok popular di sekolahnya, tingkah lakunya sering kali dapat 

ditandai dengan sering berjalan di depan, bisa dengansengaja menabrak lalu 

berkata kasar, dan menyepelekan/ melecehkan. 

b. Korban Bullying 

Stephenson dan Smith (coloroso, 2006) menyatakan bahwa ada tiga ciri 

korban bullying yaitu: (1) korban yang pasif mempunyai sikap cemas serta self 
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esteem dan kepercayaan diri yang rendah, mereka selalu merasa dirinya lemah 

dan tidak berdaya serta tidak dapat berbuat apa-apa untuk menjaga diri mereka. 

(2) korban yang proaktif mempunyai sifat yang lebih kuat secara fisik dan lebih 

aktif dibandingkan korban yang pasif. (3) korban yang diprovokasi cenderung 

melakukan tindakan bullying juga. Menurut Agus Sampurno (coloroso 2006) ada 

beberapa tanda perilaku korban bullying yaitu tidak bahagia disekolah, malas 

bangun di pagi hari, merasa cemas saat pulang sekolah dan mengambil rute 

pulang ke rumah yang tidak biasa, menjadi marah atau emosional karena hal 

sepele, luka dan memar ditubuh dengan alasan yang tidak benar-benar bisa 

dipercaya, menderita sakit perut, sakit kepala, serangan panik, memiliki konsep 

diri yang rendah dan tampak tidak bahagia. 

c. Partisipan  

Sullivan (Coloroso, 2006) menyatakan bahwa bullying sangat bergantung 

pada orang-orang disekelilingnya yang terlibat didalamnya yang sering kali 

disebut sebagai observer yang tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan 

bullying atau menjadi aktif terlibat mendukung bullying. Menurut Coloroso 

(2006) terdapat empat faktor yang menjadi alasan dimana partisipan tidak 

melakukan apa-apa, diantaranya (1) partisipan merasa takut akan melukai dirinya 

sendiri. (2) partisipan merasa takut akan menjadi target baru oleh pelaku. (3) 

partisispan takut apabila ia melakukan sesuatu, maka ia akan memperburuk 

keadaan. (4) partisipan tidak tahu apa yang harus ia lakukan.  
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4.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bullying 

 Banyak tindakan bullying yang terjadi ini dipengaruhi berbagai faktor-

faktor yang ada. Dalam penelitian Olweus yang paling banyak mendapat 

perlakuan penindasan ini adalah individu yang berasal dari budaya atau negara 

yang berbeda dengan lingkungannya. Terjadinya bullying di sekolah merupakan 

suatu proses dinamika kelompok, di mana ada pembagian-pembagian peran 

(Djuwita, 2006). Peranperan tersebut adalah: Bully, Asisten Bully, Reinforcer, 

Victim, Defender dan Outsider. Bully, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai 

pemimpin, yang berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Asisten 

juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung tergantung atau 

mengikuti perintah bully. Reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian 

bullying terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi bully, 

mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. Outsider adalah orang-

orang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan apapun, seolah-olah 

tidak peduli (Djuwita, 2006). Selain itu hal ini terjadi juga karena bully juga tidak 

mendapatkan konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah, maka dari sudut teori 

belajar, bully mendapatkan reward atau penguatan dari perilakunya. Si bully akan 

mempersepsikan bahwa perilakunya justru mendapatkan pembenaran bahkan 

memberinya identitas sosial yang membanggakan. Pihak-pihak Outsider, seperti 

misalnya guru, murid, orangorang yang bekerja di sekolah, orang tua, walaupun 

mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya 

membiarkan saja tradisi ini berjalan karena merasa bahwa hal ini wajar, 

sebenarnya juga ikut berperan mempertahankan suburnya bullying di sekolah-
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sekolah. Dengan berjalannya waktu, pada saat korban merasa naik status sosialnya 

(karena naik kelas) dan telah "dibebaskan melalui kegiatan inisiasi informal" oleh 

kelompok bully, terjadilah perputaran peran. Korban berubah menjadi bully, 

asisten atau reinforcer untuk melampiaskan dendamnya (Djuwita, 2006). 

Huesmann dan Eron (Craig, Pepler dan Atlas, 2000) mengidentifikasikan tiga 

proses kontekstual yang mungkin dapat meningkatkan perilaku agresif (bullying) 

yang diantaranya adalah dengan cara mengamati perilaku agresif dimana 

seseorang dapat mempelajari terlebih dahulu, kemudian setelah itu terjadi 

penerimaan perilaku agresif dan setelah itu perilaku agresif tersebut akan 

mendapatkan dukungan dan reinforcement. Contoh dari reinforcement yang 

didapat adalah kekuatan dan kendali. Menurut Olweus (Craig, Pepler dan Atlas, 

2000) karekteristik dari para korban bullying (victims) adalah korban merupakan 

individiu yang pasif, cemas, lemah, kurang percaya diri, kurang popular dan 

memiliki harga diri yang rendah. Korban tipikal bullying juga bisanya adalah 

anak-anak atau remaja yang pencemas, yang secara sosial menarik diri, terkucil 

dari kelompok sebayanya dan secara fisik lebih lemah dibandingkan kebanyakan 

teman sebayanya (Krahe, 2005). Sedangkan pelaku bullying biasanya kuat, 

dominan dan asertif dan biasanya pelaku juga memperlihatkan perilaku agresif 

terhadap orang tua, guru, dan orang-orang dewasa lainnya (Krahe, 2005). 

Sedangkan menurut olweus pelaku bullying biasanya kuat, agresif, impulsive, 

menunjukan kebutuhan atau keinginan untuk mendominasi dan memperlihatkan 

kekerasan (Berthold dan Hoover, 2000). Selain itu para pelaku bullying juga 

biasanya kurang mendapatkan pengawasan orang dewasa saat dirumah, memiliki 
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kebiasaan meminum alkohol, merokok atau menghisap tembakau, berbuat curang 

saat ujian (mencontek) dan membawa senjata saat ke sekolah (Berthold dan 

Hoover, 2000). Di tempat-tempat pendidikan biasanya terdapat kontrol yang 

diciptakan untuk memberikan siswanya pelajaran hukuman melakukan kesalahan. 

Kontrol yang diberikan ini memberikan andil bagi terciptanya bullying. Secara 

tidak langsung bullying ini terjadi karena budaya pendidikan yang telah ada di 

sebuah sekolah (Junn dan Boyatzis, 2004). Faktor lain yang mempengaruhi 

terjadinya perilaku penindasan adalah kesalahan inidvidu dalam memandang 

hukuman yang diberikan kepada siswa (Junn dan Boyatzis, 2004). Selain itu 

bullying juga dipengaruhi oleh dukungan orang yang memiliki kekuatan dan 

otoritas (Junn dan Boyatzis, 2004). Menurut hasil penelitian Berthold dan Hoover 

(2000), faktor yang memicu terjadinya bullying adalah tayangan yang diberikan 

televisi. Selain itu tingkatan status dalam sekolah juga menjadi faktor resiko, 

contohnya IPDN.  

 

B. Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

 Pendidikan berasal dari bahasa Yunani yakni paedagogie dan 

paedagogiek. Paedagogie berarti pendidikan, sedangkan paedagogiek  berarti 

ilmu pendidikan. Jika berdasarkan arti keduanya yang dijadikan sumber 

pengertian pendidikan, maka paedos  yang berarti anak dan agoge  yang berarti 

membimbing, sehingga hampir sama dengan ilmu pendidikan yang berarti ilmu 

pengetahuan yang menyelidiki dan/atau merenung tentang geja-gejala perbuatan 
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mendidik ( Soebahar, 2002). Pendidikan berasal dari kata didik,  lalu kata ini 

mendapat awalan me sehingga menjadi mendidik  yang artinya memelihara dan 

memberi latihan ( ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran ( 

Kamus Bahasa Indonesia, 2008:352). Pendidikan merupakan suatu proses sosial 

budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Secara lebih luas 

pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha serta mendewasakan pikiran manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan. 

 Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun 

segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia 

dan sebagaianggota masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang 

setinggi-tingginya(Pidarta, 2009).Undang-undang No.20 tahun 2003,menyebutkan 

bahwa pendidikan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi-

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara ( UU No. 20 tahun 2003:3). 

 Menurut Redja Mulyahardjo ( dalam Sulistiawan, 2008: 18) pengertian 

pendidikan dapat dibagi menjadi tiga, yakni secara sempit, luas dan alternatif. 

Definisi pendidikan secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. 

Pendidikan dalahs egala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan 

sepanjang hidup ( long life education). Pendidikan adalahs egala situasi hidup 

yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Secara sempit pendidikan 
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didefinisikan sebagai sekolah, yakni pengajaran yang dilaksanakan atau 

diselenggarakan di sekolah sebagai pendidikan formal. Pendidikan adalah segala 

pengaruh yang diupayakan terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya 

agar mempunyai kemampuan yang sepurna dan kesadaran penuh terhadap 

hubungan-hubungan dan tugas sosial mereka.  

 Secara alternatif  pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar yang 

dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau latihan yang berlangsung dis ekolah atau diluat sekolah sepanjnag 

hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam 

berbagai lingkungan secara tepat dimasa yang akan datang. 

 

C.  Siswa Sekolah  

1. Pengertian siswa 

 Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan 

dasar dan menengah. Pada tahap ini, menurut Erickson (dalam Hanum, 2000) 

siswa memasuki tahap awal dari perkembangan remaja. Siswa adalah subjek atau 

pribadi yang unik ( khas untuk dirinya) sehingga perlu adanya peraturan program 

belajar yang selaras dengan kemampuan dasar sikap siswa ( Samana, 1992). 

 Menurut Monks ( dalam Hanum, 2000), pada umumnya siswa adalah 

remaja masih belajar di sekolah menengah atau perguruan tinggi.  

2. Pengertian Siswa Sekolah Dasar 

 Pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang 

disekolah secara eratur, sistematis, bertingkat dan dengan mengikuti syarat-syarat 
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yang jelas dan ketat, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. 

Salah satu tingkat pendidikan sekolah adalah Sekolah Dasar ( Hasbullah, 2005). 

 Siswa sekolah dasar merupakan individu-individu yang sedang tumbuh 

dan berkembang dalam rangka pencapaian kepribadian yang dewasa. Suharjo 

(2006) menyatakan bahwa sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga 

pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-

anak usia 6-12 tahun.  

 Sekolah Dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di 

Indonesia, ditempuh dalam waktu enam tahun, mulai dari kelas satu sampai kelas 

enam dan merupakan suatu lembaga dengan organisasi yang tersusun rapi dan 

egala aktivitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum ( 

Ahmadi, 2001 ). 

 Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah yang lahir dan berkembang 

secara efektif dan efisien dari dan oleh serta untuk masyarakat merupakan 

perangkat yang berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam 

mendidik warga negara. Sekolah dikelola secara formal, hierarkis dan kronologis 

yang berhaluan pada filsafah dan tujuan pendidikan nasional ( Purwoko, 2001). 

1. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

 Sekolah memainkan peran yang sangat penting sebagai dasar 

pembentukan sumber daya manusia yang bermutu. Melalui sekolah, anak belajar 

untuk mengetahui dan membangun keahlian serta membangun karakteristik 

mereka sebagai bekal menuju kedewasaan.” The school function as a socializing 

agent by providing the intellectual and social experiences from which children 
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develop the skill, knowledge, interest, and attitudes that characterize them as 

individuals and that shape their abilities to perform adult roles” (Berns, 2004). 

Bagi anak, ketika masuk ke sekolah dasar terdapat suatu perubahan dimana peran-

peran dan kewajiban baru akan dialami. “For most children, entering the first 

grade signal a change a from being a “homechild” to being a “schoolchild” a 

situation in which new roles and obligations are experiences (Santrock, 2004). 

Melalui sekolah dasar, anak untuk pertama kalinya belajar untuk berinteraksi dan 

menjalin hubungan yang lebih luas dengan orang lain yang baru dikenalinya. 

2. Pengertian Siswa Sekolah Menengah Pertama  

 Siswa sekolah menengah pertama adalah individu yang sedang menjalani 

pendidikan dis ekolah menengah pertama. Menurut Sulaeman (1995), siswa SMP 

secara kronologis berusia antara 12-15 tahun. Batasan usia remaja menurut Monks 

(dalam Hanum, 2000) adalah antara 12-21 tahun, dengan perincian 12-15 tahun  

merupakan masa remaja awal , 15-18 tahun merupakan remaja pertengahan, 18-21 

tahun merupakan masa remaja akhir. 

 Secara teoritis beberapa tokoh psikologi mengemukakan tentang batas –

batas umur remaja, tetapi dari sekian banyak tokoh yang mengemukakan tidak 

dapat menjelaskan secara pasti tentang batasan usia remaja karea masa remaja ini 

adalah masa peralihan. Dari kesimpulan yang diperoleh maka masa remaja dapat 

dibagi dalam dua periode yaitu : pertama, periode masa puber usia 12-18 tahun, 

dalam tahap ini anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil lagi, anak mulai 

bersikap kritis , mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya, 

memperhatikan penampilan, plin plan, suka berkelompok dengan temman sebaya 
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dan senasib. Kedua, periode remaja adolesen usia 19-21 tahun, dalam tahap ini 

perhatian anak tertutup pada hal-hal realistis, mulai menyadari akan realitas, 

sikapnya mulai jelas tentang hidup, dan mulai nampak bakat dan minatnya ( 

Putri&Hadi, 2005). 

 Jadi, siswa SMP berada pada tahap perkembangan remaja awal ataupun 

periode masa puber, berusia 12-15 tahun. Pada tahap ini remaja lebih banyak 

berada di luar rumah bersama teman-teman sebaya, maka dapatlah dikatakan 

bahwa hubungan dengan teman sebaya di sekolah ataupun di masyarakat 

mempengaruhi self confidence mereka.  

3. Karakteristik Sekolah Menengah Pertama  

  Anak usia SMP adalah anak-anak yang memasuki uisa remaja, pada masa 

tersebut, konsep diri mereka mengalami perkembangan yang kompleks dan 

melibatkan sejumlah aspek diri mereka. Santrock (1998). 

Karakteristik Perkembangan Anak Usia SMP Remaja dalam bahasa 

aslinya disebut adolescence, berasal dari bahasa adolescere yang berarti “tumbuh 

atau tumbuh untuk mencapai kematangan”.Perkembangan lebih lanjut, istilah 

adolescence sesungguhnya memiliki artimencakup kematangan mental, 

emosional, sosial dan fisik. WHO membagi 2 tahap usia remaja yaitu: 

a. Remaja Awal : 10 – 14 tahuna. 

b. Remaja akhir : 15 – 20 tahun 

Oleh karena itu, anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat dikategorikan 

sebagai anak usia remaja awal. 
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4. Pengertian Siswa Sekolah Menengah Atas 

 Sekolah Menengah Atas dalam pendidikan formal di Indonesia, 

merupakan jenjang pendidikan menengah setelah menamatkan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau yang sederajat. Sekolah Menengah Atas diselesaikan dalam 

kurun waktu 3 tahun, yaitu mulai kelas 10 sampai kelas 12. Pada tahun kedua (di 

kelas 11), siswa Sekolah Menengah Atas, wajib memilih jurusan yang ada, yaitu 

Sains, Sosial, atau Bahasa. Pada akhir tahun ketiga (di kelas 12), siswa diwajibkan 

mengikuti Ujian Nasional yang mempengaruhi kelulusan atau tidaknya siswa. 

Setelah lulus (tamat) Sekolah Menengah Atas dapat melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi.  

5. Karakteristik Siswa Sekolah Menengah Atas 

 Sunarto (Http://e-learning.Po.Unp.Ac.Id, 1999), menyatakan bahwa masa 

remaja adalah upaya menentukan jati dirinya (identitasnya) atau aktualisasi diri. 

Masa remaja dan perubahan yang menyertainya merupakan fenomena yang harus 

dihadapi oleh guru. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, manusia 

mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Selama di SMA, seluruh aspek perkembangan 

manusia yaitu psikomotor, kognitif, dan afektif mengalami perubahan yang luar 

biasa. Siswa SMA mengalami masa remaja, satu periode perkembangan sebagai 

transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Anak dipandang sebagai salah 

satu sumber untuk menentukan apa yang akan dijadikan bahan pelajaran. Anak 

bukanlah hanya sekedar versi yang lebih kecil dari orang dewasa. Anak memiliki 

kemampuan dan kebutuhan yang sangat khusus. Untuk itu perlu dipelajari 

bagaimana anak tumbuh, berkembang dan belajar, apa kebutuhan dan apa 
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minatnya. Proses berkembang ini dibagi atas fase-fase tertentu. Dengan 

mengetahui tugas-tugas perkembangan pada fase tertentu, memberikan informasi 

dan landasan dalam menentukan alternatif model latihan yang cocok agar 

kemampuan anak dapat dikembangkan seoptimal mungkin. 

a. Perkembangan Aspek Psikomotorik Wuest dan Lombardo (Arma 

Abdullah dan Agusmanaji. 1994) menyatakan bahwa perkembangan 

aspek psikomotor seusia siswa SMA ditandai dengan perubahan 

jasmani dan fisiologis secara luar biasa. Salah satu perubahan luar 

biasa tersebut adalah pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Pada 

usia 15-17 tahun atau lebih cepat dan lebih lambat dari itu, siswa 

mengalami pertumbuhan cepat. Tulang rangka mengalami perubahan 

semakin keras. Bagian tubuh mengalami pertumbuhan dan pematangan 

pada kecepatan yang berbeda, sehingga proporsi antaranggota tubuh 

kelihatan tidak sempurna. Kondisi ini menyebabkan remaja mengeluh 

bahwa tubuhnya terlalu gemuk, sehingga terkadang menjadi kendala 

partisipasinya dalam aktivitas jasmani 

b. Perkembangan Aspek Kognitif Wuest dan Lombardo (Arma Abdullah 

dan Agusmanaji. 1994) menyatakan perkembangan kognitif pada 

siswa SMA meliputi peningkatan fungsi intelektual, kapasitas memori 

dan bahasa, dan pemikiran konseptual. Siswa mengalami peningkatan 

kemampuan mengekspresikan diri, kemampuan memecahkan masalah 

dan membuat keputusan akan meningkat.  
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c. Wuest dan Lombardo (Arma Abdullah dan Agusmanaji. 1994) 

menyatakan perkembangan afektif siswa SMA mencakup proses 

belajar perilaku. Pihak yang berpengaruh dalam proses sosialisasi 

remaja adalah keluarga, sekolah dan teman sebaya. Dari ketiganya 

pihak yang sangat berpengaruh adalah teman sebaya. Siswa juga 

mengalami kondisi egosentris, yaitu kondisi yang hanya 

mementingkan pendapatnya sendiri dan mengabaikan pandangan 

orang lain. Remaja menghabiskan waktu memikirkan penampilan, 

tindakan, perasaan dan perhatian. Siswa mengalami perubahan 

persepsi atas kemampuan dan keyakinan yang kuat bahwa ia mampu 

mengerjakan sesuatu, sehingga timbul rasa percaya diri.  

6.  Fungsi dan Peranan Sekolah 

  Fungsi dan peranan sekolah diatur dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya. Peranan sekolah sebagai lembaga yang 

membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar 

serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari 

keluarganya. Sebagian besar pembentukan kecerdasan (pengertian), sikap dan 

minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian, dilaksanakan oleh sekolah. 

Kenyataan ini menunjukkan betapa penting dan besar pengaruh sekolah 

(Sarwono,1997). Fungsi sekolah antara lain sebagai berikut (Hasbullah, 2005): 



28 
 

a. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan 

pengetahuan. 

b. Lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan 

pengajaran.  

c. Membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, 

makhluk yang beradaptasi dengan baik di masyarakat. 

d. Memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan 

jalan menyampaikan warisan kebudayaan tersebut kepada generasi 

muda, dalam hal ini tentunya adalah anak didik. 

e. Melatih peserta didik untuk berdiri sendiri dan bertanggung jawab 

sebagai persiapan sebelum ke masyarakat.  

Dari segi yang mengusahakan sekolah terbagi menjadi dua jenis yakni 

(Hasbullah, 2005):  

a. Sekolah negeri Sekolah negeri adalah sekolah yang diusahakan 

pemerintah, baik deri segi pengadaan fasilitas, keuangan maupun 

pengadaan tenaga pengajar. Penyelenggaraan pendidikan oleh 

pemerintah ini ditetapkan di dalam Pasal 31 UUD 1945, yang 

pengaturan penyelenggaraannya diatur menurut UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Instansi penyelenggara 

pada umumnya adalah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

sekolah-sekolah umum dan Departemen Agama untuk sekolah yang 

berciri khas Agama Islam.  
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b.  Sekolah swasta Sekolah swasta yaitu sekolah yang diusahakan oleh 

pihak selain pemerintah, yaitu pihak swasta. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 47 ayat (1), yaitu 

“Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-

luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan 

nasional”. Sekolah swasta berdasarkan statusnya terdiri dari 

disamakan, diakui, terdaftar dan tercatat. 

D. Perbedaan Bullying Berdasarkan Jenjang Pendidikan Dari Mulai Dari 

Sekolah Dasar Hingga Sekolah Menengah Atas. 

 Kekerasan banyak terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah 

kekerasan bullying. Kekerasan bullying yang dilakukan dianggap wajar bagi 

siswa. Banyak siswa yang melaporkan bahwa pernah mengalami kekerasan fisik 

oleh teman sebaya, dan beberapa melaporkan bahwa mengalami bullying di 

lingkungan sekolah (Surya, 2016). Bullying  tidak hanya terjadi di kota-kota besar 

saja, namun juga bisa terjadi di kota kecil atau kabupaten termasuk di Kabupaten 

Malang.  

 Hingga bulan Juli 2016, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang sudah mendampingi 28 

kasus kekerasan terhadap anak. Pada Peringatan Hari Anak Nasional 2016 , 

kasus bullying juga masih mengancam anak-anak di Kabupaten Malang, baik 

bullying fisik, maupun verbal (RRI Malang, 2016). Rosi ( Konselor P2TP2A 

Kabupaten Malang ) merasa semakin miris karena aksi bullying justru makin 

marak dan di share  di media sosial. Rosi juga menambahkan jika di lingkungan 
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sekolah, lingkungan bermain, dan bahkan di pondok pesantren, bullying makin 

marak terjadi. Contoh kasus di salah satu pesantren di Kabupaten malang 

seorang siswa dihajar oleh seniornya hingga melarikan diri .  

 Di Indonesia sendiri, hasil penelitian Sejiwa tahun 2008 terhadap sekitar 

1200 orang pelajar di Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya menunjukan angka 

kejadian bullying di SMA sebesar 67,9 % dan SMP sebesar 66,1 % ( Sejiwa, 

2010). 

 Bullying menimbulkan berbagai dampak negatif dan dengan tingkat 

keparahan yang bervariasi.Bagi korban bullying, sekolah dapat menjadi tempat 

yang tidak menyenangkan dan berbahaya.Ketakutan yang mereka alami dapat 

menimbulkan harga diri rendah, sering absen, dan depresi (Bauer, Rivara, & 

Hawkins, 2010). Penelitian-penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menjadi 

korban bullying akan mengalami kesulitan bergaul, merasa takut datang ke 

sekolah sehingga absensi mereka tinggi dan ketinggalan pelajaran, mengalami 

kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran serta kesehatan mental 

maupun fisik jangka pendek maupun jangka panjang merekapun terpengaruh 

(Rigby, 2003).  

 Menurut Abu Ahmadi & Nur Uhbiyati (2007:226), pendidikan harus 

mempersiapkan siswa agar dapat hidup berdampingan secara damai dengan orang 

lain di sekitarnya. Pendidikan mempunyai tugas untuk membentuk perilaku serta 

watak pada anak agar kelak dapat menyesuaikan diri pada lingkungan 

hidupnya.Tentu saja, sekolah tidak hanya menjadi pemeran tunggal didalam 
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pembentukan perilaku dan kepribadian anak tetapi harus berkolaborasi dengan 

lingkungan rumah dan masyarakat agar lebih optimal.   

 

E. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

                                    

    

Gambar 1 Kerangka Berpikir 

Dari kerangka berpikir berdasarkan gambar diatas tersebut bahwa bullying bisa 

terjadi pada setiap jenjang pendidikan. Pada setiap jenjang pendidikan terutama 

mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah 

Atas perilaku bullying biasanya berbeda. Karena seiring dengan pertumbuhan dari 

anak-anak menuju remaja perilaku setiap anak tentunya juga akan mengalami 

perbedaan. Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai perbedaan bullying pada siswa SD, SMP hingga SMA. Sehingga 

peneliti mengambil judul Perbedaan bullying pada siswa SD, SMP dan SMA di 

Kabupaten Malang. 
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F. Hipotesis Penelitian 

  Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu  

Ha : Terdapat perbedaan bullying pada siswa SD, SMP dan SMA di Kabupaten 

Malang  

 


