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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Setiap negara pasti memerlukan generasi penerus untuk menggantikan 

generasi lama. Bangsa yang memiliki generasi penerus akan tetap diakui 

keberadaannya, oleh karena itu generasi penerus diperlukan agar dapat 

meneruskan perjuangan dan cita-cita suatu negara (Mukhlis R, 2013). Oleh karena 

itu, anak sebagai generasi muda perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara fisik, mental maupun 

sosialnya (Maidin, 2008). Sehingga, anak-anak yang bisa menjadi generasi 

penerus itu harus bermoral dan ideal. Anak yang ideal dan bermoral itu harus 

memiliki sikap dan kewajiban, berakhlak, berbudi pekerti luhur, tanggung jawab, 

toleransi, mempunyai rasa kepedulian dan empati, mandiri, percaya diri, sabar dan 

kejujuran (Schiller dan Bryant, 2002). 

Tetapi fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini banyak tindak kekerasan 

yang terjadi di sekolah, dan hal ini dibuktikan banyak pemberitaan di media cetak 

maupun televisi tentang tindak kekerasan yang terjadi disekolah. Tindak 

kekerasan tersebut banyak dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak tersebut bisa 

menjadi pelaku maupun korban disekolahnya. (Dwipayanti, 2014). Fenomena 

bullying merupakan perilaku yang agresif yang tidak diharapkan terjadi 

dikalangan anak-anak. Tetapi perilaku bullying yang paling sering terjadi di  

 



 

kalangan anak terutama usia sekolah. (Control Disease Center: National Center 

for Injury Prevention and Control,2014) 

Perilaku bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang 

dan bersifat menyerang. Perilaku ini dilakukan oleh pelaku sendiri maupun 

dengan kelompok temannya. Contoh dari perilaku bullying antara lain mengejek, 

menyebarkan gosip, menakut-nakuti, mengucilkan, menghasut, memalak atau 

menyerang secara fisik seperti mendorong dan memukul (Olweus, 2002). 

Adanya fenomena yang terjadi di indonesia ini anak-anak tidak dapat tumbuh 

ideal dan sehat, karena maraknya terjadi bullying yang dilakukan oleh teman 

maupun orang terdekat atau keluarga. Tindakan ini dapat terjadi dilingkungan 

keluarga, sekolah maupun masyarakat. Hubungan antara teman sebaya yang tidak 

sehat dan kurangnya dukungan dari lingkungan sosial juga dapat memicu 

terjadinya perilaku bullying (Hong dan Espelage, 2012). 

Anak-anak yang terlibat dalam perilaku bullying ini tidak hanya menjadi 

korban, tetapi bagi anak yang menonton tindakan bullying yang dilakukan oleh 

teman sebaya  maupun yang dilakukan oleh guru dilingkungan sekolahnya dan 

keluarga dapat berpotensi menjadi pelaku bullying (Wiyani, 2012). 

Dari data kasus bullying dan kekerasan yang terjadi pada anak anak di usia 

sekolah dan di sekolah-sekolah yang ada di indonesia yang dihimpun oleh World 

Vision Indonesia menyebutkan bahwa tahun 2008 terjadi 1.626 kasus, tahun 2009 

meningkat menjadi 1.891 kasus yang diantaranya kasus yang terjadi di sekolah 

(Widowati, 2010). KPAI juga menemukan bahwa anak yang mengalami bullying 

di lingkungan sekolah sebanyak 82,6 %. Diantaranya 29,9% dilakukan oleh guru, 



 

42, 1% dilakukan oleh teman sekelas, 28,0% dilakukan oleh teman lain kelas 

(Prima,2012). 

Angka kejadian bullying di Indonesia banyak terjadi di tiga kota besar, antara 

lain Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Pada tingkat Sekolah Menegah Atas 

(SMA) kejadian bullying mencapai 67,9%, di tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sebesar 66,1%. Kekerasan yang dilakukan oleh siswa tercatat sebesar 

41,2% untuk tingkat SMP dan 43,7% untuk tingkat SMA kekerasan psikologis 

berupa pengucilan yang paling tertinggi. Kekerasan yang kedua adalah kekerasan 

verbal seperti mengejek dan terakhir kekerasan fisik seperti memukul. Gambaran 

kekerasan di SMP di tiga kota besar, yaitu Yogyakarta : 77,5% dengan mengakui 

adanya kekerasan dan 22,5% mengakui tidak ada kekerasan; Surabaya : 59,8% 

terdapat kekerasan; Jakarta : 61,1% terdapat kekerasan (Wiyani, 2012). 

Terdapat dua faktor penyebab bullying yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal contohnya karateristik kepribadian anak, kekerasan yang dialami 

sebagai pengalaman masa lalu, sikap keluarga yang memanjakan anak sehingga 

tidak membentuk kepribadian anak yang matang. Faktor eksternal contohnya yang 

menyebabkan kekerasan adalah lingkungan dan budaya, perbedaan etnis, 

perbedaan keadaan fisik, masuk ke sekolah yang baru, dan latar belakang sosial 

ekonomi (Mangadar, 2012). 

Dampak yang dapat timbul dari kejadian bullying pada anak-anak yang 

menjadi korban bully, anak cenderung mengalami gejala seperti sakit kepala yang 

berulang hingga sulit tidur dan biasanya lebih tinggi dari anak-anak yang lain, 

juga anak tidak ingin masuk sekolah karena trauma sehingga menimbulkan angka 

absensi di sekolah (Prasetyo, 2013). 



 

Dampak lain yang bisa timbul pada anak yang menjadi korban bully anak 

merasa cemas dan ketakutan, sehingga dapat berpengaruh terhadap konsentrasi 

mereka dalam belajar. Dampak yang timbul juga berupa fisik dan psikis. Jika 

bullying berlanjut dalam jangka waktu yang panjang dapat berpengaruh dalam 

segi prestasi siswa dan nilai akademik, anak menjadi menarik diri, menjadikan 

anak rentan stress dan depresi (Levianti, 2008). 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 tentang Perlindungan Anak 

menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah: Segala kegiatan untuk menjamin 

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, 

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UUD). 

Tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menangani perilaku 

bullying ini dengan adanya guru bimbingan konseling. Tetapi tidak semua sekolah 

yang mempunyai guru bimbingan konseling, dan juga peran guru bimbingan 

konseling yang kurang. Peran guru bimbingan konseling ini diharapkan mampu 

dalam menangani perilaku bullying. Tetapi peran guru bimbingan konseling yang 

diberikan ini masih kurang dan belum efektif (Yunika, dkk, 2013). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lismayanti (2016) yang dilakukan di 

SMP Negeri 11 Yogyakarta pada 10 siswa mengaku sering melakukan tindakan 

bullying seperti mengejek sebesar 60%, memanggil dengan julukan tertentu 

sebesar 40%, memukul atau menjitak sebesar 30%, mengancam sebesar 30%, 

mengejek melalui media sosial sebesar 40%, dan menyebarkan gosip sebesar 

50%. Dari hasil wawancara, mereka menganggap bahwa hal tersebut hanya 

bentuk candaan atau tidak serius dan tidak mengetahui bahwa tindakan yang 



 

mereka lakukan adalah bentuk dari perilaku bullying. Selain itu juga penelitian 

yang dilakukan oleh Tumon (2014) pada siswa SMP bahwa kurang dari 50% 

siswa smp melakukan bullying dan semua pernah menjadi pelaku bullying, 

bullying yang sering dilakukan adalah bullying verbal. Di yogyakarta terdapat 16 

SMP negeri, dan kejadian bullying yang terjadi di SMP cukup tinggi ditemukan 

kasus bullying sekitar 70,65 % pada siswa SMP dan yogyakarta adalah kota yang 

paling tinggi diantara surabaya dan jakarta.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang pengaruh pelatihan pencegahan bullying terhadap pengetahuandan sikap 

siswa terhadap bullying di SMP Negeri 11 Yogyakarta. 

B. RUMUSAN MASALAH  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pelatihan 

pencegahan bullying terhadap pengetahuan dan sikap terhadap bullying di SMP 

Negeri 11 Yogyakarta. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh pelatihan pencegahan bullying terhadap 

pengetahuan dan sikap siswa di SMP Negeri 11 Yogyakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik responden. 

b. Untuk mengetahui pengetahuan siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta 

tentang bullying sebelum dan setelah diberikan intervensi. 

c. Untuk mengetahui sikap siswa SMP Negeri 11 Yogyakarta tentang 

bullying sebelum dan setelah diberikan intervensi. 



 

d. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap siswa SMP Negeri 

11 Yogyakarta pada kelompok kontrol dan intervensi sebelum diberikan 

intervensi. 

e. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap siswa SMP Negeri 

11 Yogyakarta pada kelompok kontrol dan intervensi setelah dilakukan 

pelatihan pencegahan bullying. 

f. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap sebelum dan 

sesudah diberikan intevensi pada kelompok kontrol dan intervensi. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi siswa siswi SMP Negeri 11 Yogyakarta agar lebih memahami 

tentang bullying dan memiliki sikap yang baik yang dapat menghindari 

perilaku bullying.  

2. Bagi pihak sekolah dapat mengawasi setiap perilaku dan sikap siswa-

siswi agar dapat mencegah perilaku bullying di SMP Negeri 11 

Yogyakarta. 

3. Bagi bidang ilmu keperawatan jiwa dapat menambah referensi tentang 

pencegahan bullying.  

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperoleh hasil yang perlu dilakukan 

untuk penelitian yang lebih lanjut. 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

1. Yunere, F. (2016)., dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Manajemen 

Marah Terhadap Perilaku Kekerasan Pada Siswa SMK Negeri 1 

Bukittinggi Tahun 2015”. Penelitian ini menggunakan design penelitian 

Quasi Intervensi Pre-Post with Control Group dengan intervensi 



 

manajemen marah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran 

pengaruh manajemen marah terhadap penuruunan perilaku kekerasan di 

SMK Negeri 1 Bukittinggi Tahun 2015. Sampel penelitian adalah 92 

siswa, 46 siswa dengan kelompok kontrol dan 46 siswa kelompok 

intervensi yang diberikan intervensi manajemen marah. Hasil penelitian 

ini adalah menunjukkan peningkatan respon anger control pada siswa 

yang diberikan intervensi manajemen marah dan penurunan respon anger 

control (p<0,5) dan pada siswa yang tidak diberikan intervensi 

manajemen marah (p>0,5). Terdapat perbedaan penelitian yang akan 

dilakukan adalah intervensi yang akan diberikan berupa pelatihan 

pencegahan bullying terhadap Pengetahuan siswa, lokasi penelitian, 

jumlah sampel penelitian, dan subyek penelitian. Terdapat persamaan 

penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah desaign 

penelitian menggunakan quasyintervensi dengan pre-post kelompok 

kontrol. 

2. Sari, H. N., Poeti Joefiani., Ahmad Gimmy Prathama Siswadi. (2015)., 

dengan judul “Pelatihan Meningkatkan Empati Melalui Psikoedukasi 

Kepada Pelaku Bullying Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Bullying Di 

Sekolah Menegah Pertama”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

intervensi berupa pelatihan meningkatkan empati kepada siswa pelaku 

bullying, agar ketika empati mereka meningkat kecil kemungkinan untuk 

mereka melakukan bullying kepada teman-temannya. Penelitian ini 

menggunakan pre-post test design, focus group discussiondengan empat 

orang partisipan dan menggunakan roleplay mengenai bullying dan 



 

empati. Hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya empati dari ke 

empat partisipan tersebut dengan menggunakan pengukuran basic scale 

empaty dan wawancara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah  menggunakan quasy intervensi desaign, jumlah 

sampel penelitian, dan subyek penelitian. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan adalah memberikan intervensi 

kepada siswa sekolah menengah pertama. 

3. Azis,A. R. (2015)., dengan judul “Efektivitas Pelatihan Asertivitas Untuk 

Meningkatkan Perilaku Asertif Siswa Korban Bullying”. Penelitian 

menggunakan desaign pretest eksperimental murni – post test control 

group desaign. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 

pelatihan ketegasan untuk meningkatkan siswa perilaku asertif intimidasi 

korban. Populasi penelitian ini adalah 8 siswa anak kelas VII dan VIII 

SMPN 1 Jombang – Jember yang intimidasi korban. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi 

penelitian, jumlah sampel yang akan diteliti, dan subyek penelitian. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

menggunakan satu variabel. 

 


