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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa 

sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-empat. Sejalan 

dengan hal tersebut, pendidikan memiliki peran penting untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia sebab sumber daya manusia yang bermutu 

diperoleh melalui pendidikan yang bermutu pula. 

Djamal (2016: 1) menyatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya 

merupakan proses humanisasi kepada anak didik yang sedang dalam proses 

memahami diri dan lingkungannya. Sebagai proses humanisasi pendidikan 

hendaknya menempatkan anak didik sebagai subjek yang memiliki individualitas 

yang unik dan khas dalam pertumbuhan fisik, perkembangan intelektual, 

emosional dan spiritual. 

Pendidikan dan sekolah memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sekolah 

merupakan tempat di mana siswa dapat belajar membangun hubungan sosial yang 

baik sebagai anggota masyarakat. Di dalam lingkungan sekolah tersebut, guru 

berperan penting dalam membimbing pertumbuhan nilai-nilai, sikap, serta 

perilaku peserta didiknya. Akan tetapi, banyak siswa yang mengalami gangguan 

atau masalah dalam proses membangun hubungan sosial tersebut. Gangguan atau 

masalah ini yang pada akhirnya membuat guru kesulitan dalam mendidik dan 

mengarahkan. 
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Peserta didik sering kali memperlihatkan perilaku yang merugikan orang 

lain. Salah satunya adalah perilaku bullying yang tengah menjadi perhatian, 

khususnya di dunia pendidikan. Bullying merupakan perilaku negatif yang 

dilakukan seseorang atau lebih secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti 

orang lain yang tidak berdaya atau tidak mampu melawan. 

Menurut Wiyani (2014:  18) dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Yayasan Semai Jiwa Amini pada tahun 2008 mengenai kekerasan bullying di tiga 

kota besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta mencatat 

terjadinya kekerasan sebesar 67,9% di tingkat Sekolah Menengah Atas dan 66,1% 

di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berikutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh Wardhani, Thalib dan Syahran pada tahun 2016, “Pengaruh 

Layanan Diskusi Kelompok dengan Menggunakan Media Audio Visual terhadap 

Perilaku Bullying Siswa Kelas XI di SMA Negeri 5 Sigi”. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perilaku bullying fisik siswa kelas XI 

SMA Negeri 5 Sigi sebelum diberikan layanan diskusi kelompok menggunakan 

metode audio visual terdiri dari 15,4% siswa memiliki perilaku bullying fisik yang 

sangat tinggi, 61,5% siswa memiliki perilaku bullying fisik yang tinggi, dan 

23,1% siswa memiliki perilaku bullying fisik yang rendah, 2. Perilaku bullying 

fisik siswa kelas XI SMA Negeri 5 Sigi sesudah diberikan layanan diskusi 

kelompok dengan menggunakan media audio visual, 7,7% siswa memiliki 

perilaku bullying fisik yang sangat tinggi, 30,8% siswa memiliki perilaku bullying 

fisik yang tinggi, dan 46,1% siswa memiliki perilaku bullying fisik yang rendah, 

3. Perilaku bullying siswa kelas XI SMA Negeri 5 Sigi sesudah diberikan layanan 
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diskusi kelompok dengan menggunakan audio visual lebih rendah dibandingkan 

sebelum diberikan layanan diskusi kelompok dengan media audio visual. 

Perilaku bullying ini juga terdapat di SMP Negeri 1 Brati. Pada tanggal 31 

Maret 2018 peneliti melakukan observasi terhadap siswa-siswi di sekolah 

tersebut. Menurut pengamatan peneliti, bullying yang dilakukan peserta didik di 

sekolah itu sudah berlangsung sejak lama. Hal ini didukung dengan pernyataan 

salah seorang guru BK yang mengatakan bahwa perilaku bullying memang sudah 

sering terjadi di sekolah tersebut, baik bullying fisik maupun psikis. Selain itu, 

pelaku bullying yang ditemukan memiliki karakteristik seperti sulit menaati 

peraturan atau suka membangkang, tampak gemar pada tindakan-tindakan 

kekerasan, agresor, sang provokator, sekaligus inisiator, tidak memiliki empati 

terhadap orang lain, menunjukkan keinginan untuk mendominasi/memanipulasi 

orang lain, merasa senang untuk menunjukkan kuasa dan kontrol atas orang lain, 

merasa senang jika orang lain ketakutan, tidak nyaman dan sakit, sering konflik 

dengan orang lain, menyalahkan orang lain atas persoalan yang dialami, dan 

menunjukkan ketidakmampuan dalam mengontrol kemarahan. 

Dilihat dari permasalahan yang terjadi, peneliti memilih menggunakan 

layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama sebagai upaya mengatasi 

perilaku bullying. Layanan konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam 

bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor kepada sejumlah 

siswa dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk 

membahas suatu topik khusus. Pemanfaatan layanan konseling kelompok ini 
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dapat menciptakan suasana akrab dalam kelompok sehingga peserta didik mampu 

belajar untuk saling menghargai satu sama lain. 

Sosiodrama adalah suatu teknik yang digunakan untuk menghadapi dan 

memecahkan permasalahan sosial dengan cara bermain peran. Melalui sosiodrama 

yang dilaksanakan di dalam layanan konseling kelompok,  siswa akan memahami 

dan menghayati tokoh yang diperankan sehingga ia dapat belajar melihat 

perspektif atau sudut pandang orang lain. Pelaku bullying akan memerankan 

tokoh sebagai korban bullying dan sebaliknya korban bullying menjadi pelaku 

bullying. Dengan demikian, diharapkan korban bullying sadar bahwa apa yang 

dilakukan pelaku merupakan perilaku yang salah sehingga korban tidak akan 

menjadi pelaku bullying di kemudian hari. Begitu pula dengan pelaku bullying 

yang diposisikan sebagai korban bullying diharapkan dapat menyadari 

kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti mengangkat judul “Layanan 

Konseling Kelompok dengan Teknik Sosiodrama sebagai Upaya Mengatasi 

Perilaku Bullying” dengan sasaran siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Brati tahun 

pelajaran 2018/2019. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkap, maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimana pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik 

sosiodrama sebagai upaya mengatasi perilaku bullying bagi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Brati tahun pelajaran 2018/2019?  
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1.2.2 Apakah perilaku bullying dapat diatasi setelah pelaksanaan layanan 

konseling kelompok dengan teknik sosiodrama bagi siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Brati tahun 2018/2019? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Brati 

tahun pelajaran 2018/2019 dengan tujuan sebagai berikut:  

1.3.1 Mendeskripsikan pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik 

sosiodrama sebagai upaya mengatasi perilaku bullying bagi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Brati tahun pelajaran 2018/2019. 

1.3.2 Mengatasi perilaku bullying melalui pelaksanaan layanan konseling 

kelompok dengan teknik sosiodrama bagi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Brati tahun pelajaran 2018/2019. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-

pihak terkait, baik itu manfaat secara teoritis ataupun manfaat secara praktis. 

Adapun manfaat yang diperoleh sebagai berikut:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas ilmu 

pengetahuan, dan melengkapi referensi yang telah ada sebelumnya dalam 

kaitannya dengan layanan konseling kelompok dengan teknik sosiodrama sebagai 

upaya mengatasi perilaku bullying. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Bagi Siswa 

 Bagi siswa-siswi, diharapkan tidak melakukan tindakan-tindakan yang 

termasuk dalam perilaku bullying. 

1.4.2.2 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru bimbingan dan konseling memperoleh bahan acuan dalam pemberian 

bantuan kepada siswa yang menghadapi permasalahan, khususnya dalam 

mengatasi perilaku bullying. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti 

 Melalui penelitian ini, peneliti memperoleh suatu pengalaman dan 

pengetahuan berharga bahwa layanan konseling kelompok dengan teknik 

sosiodrama merupakan tepat digunakan sebagai upaya mengatasi perilaku 

bullying. 

1.4.2.4 Kepala Sekolah 

Digunakan sebagai pedoman kebijakan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan memperhatikan peserta didik untuk menghindari atau mencegah 

adanya perilaku bullying di sekolah serta mengatasinya. 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian  

 Sesuai dengan judul penelitian “Layanan Konseling Kelompok dengan 

Teknik Sosiodrama sebagai Upaya Mengatasi Perilaku Bullying bagi Siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Brati Tahun Pelajaran 2018/2019”, maka penelitian ini akan 

fokus pada pembahasan perilaku bullying dan layanan konseling kelompok 
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dengan teknik sosiodrama pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Brati tahun 

pelajaran 2018/2019.  

1.6 Definisi Operasional 

 Dalam penelitian ini, peneliti memberikan penjelasan definisi operasional 

untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan tidak menimbulkan tafsiran 

berbeda dengan judul. Maka, definisi operasionalnya yang dapat dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Layanan Konseling Kelompok Teknik Sosiodrama 

 Layanan konseling kelompok merupakan pemberian bantuan yang 

diberikan oleh seorang yang ahli kepada sejumlah orang dengan memanfaatkan 

dinamika kelompok dan membahas suatu topik khusus guna mencapai tujuan 

tertentu. Dalam suasana kelompok tersebut, anggota kelompok dan pemimpin 

kelompok saling berinteraksi membahas suatu topik khusus (pribadi) yang 

menjadi kepedulian bersama. 

 Di dalam penelitian ini, konseling kelompok yang dimaksud adalah 

peneliti melakukan suatu kegiatan layanan bimbingan dan konseling kepada 

sejumlah siswa dalam bentuk kelompok. Kegiatan ini nantinya diharapkan dapat 

membantu siswa dalam mengatasi permasalahannya. 

 Teknik sosiodrama adalah suatu teknik yang dilaksanakan dengan cara 

mendramakan suatu masalah sosial. Dalam penelitian ini, sejumlah siswa akan 

memainkan dan menghayati peran masing-masing seolah-olah situasi sosial yang 

didramakan tersebut benar-benar terjadi. 
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 Tahapan pelaksanaan layanan konseling kelompok dengan teknik 

sosiodrama adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pembentukan, yaitu pengenalan, pelibatan diri dan pemasukan diri. 

Pada tahap ini pemimpin kelompok dapat mengungkapkan pengertian dan 

tujuan kegiatan. 

2. Tahap peralihan, yaitu dimaksudkan sebagai pembangunan jembatan antara 

tahap pertama dan tahap ketiga. 

3. Tahap kegiatan, yaitu kegiatan inti atau kegiatan pencapaian tujuan. Pada 

tahap ini teknik sosiodrama digunakan. Tahapan sosiodrama adalah sebagai 

berikut: 

1) Tahap persiapan, yaitu memberikan penjelasan mengenai maksud dan 

tujuan pelaksanaan sosiodrama, menentukan masalah sosial, menentukan 

tema, dan memilih lakon dan peranan dalam sosiodrama. 

2) Tahap pelaksanaan, yaitu melakukan pembagian peran. Kemudian 

konselor akan memberikan petunjuk atau arahan mengenai tata cara 

bermain peran dan mengawasi jalannya kegiatan. 

3) Tahap Diskusi, yaitu dilakukan setelah drama selesai dilaksanakan. 

Pemain, penonton dan pembimbing secara bersama-sama mendiskusikan 

masalah sosial yang telah didramakan. 

4. Tahap pengakhiran, yaitu berisikan penilaian dan tindak lanjut. 

1.6.2 Perilaku Bullying 

Perilaku bullying adalah perilaku negatif seseorang atau lebih yang 

dilakukan dengan sengaja dan terjadi berulang-ulang dengan tujuan menyakiti 
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korban. Terdapat macam-macam bentuk bullying. Kontak fisik, yaitu bullying 

berupa kekerasan fisik seperti memukul dan mendorong. Bullying ini dilakukan 

dengan cara menyakiti fisik korban dan merusak atau menghilangkan benda milik 

korban. Kemudian bullying verbal, misalnya menghina teman, memberi julukan, 

dan mengintimidasi. Bentuk bullying ini dilakukan dengan cara menyakiti korban 

melalui ucapan atau lisan. Ada pula bullying non verbal, misalnya menyebarkan 

rumor. Bullying ini dilakukan dengan cara menjatuhkan atau bahkan 

menghancurkan reputasi seseorang. Selain itu, terdapat cyberbullying. 

Bullying dalam bentuk apapun yang dilakukan pelaku tentunya berdampak 

negatif bagi korban. Dalam penelitian ini, karakteristik pelaku bullying adalah 

sebagai berikut: 

1. Sulit menaati peraturan/suka membangkang. 

2. Tampak gemar pada tindakan-tindakan kekerasan. 

3. Agresor, sang provokator, sekaligus inisiator. 

4. Tidak memiliki empati terhadap orang lain. 

5. Menunjukkan keinginan untuk mendominasi/memanipulasi orang lain. 

6. Merasa senang untuk menunjukkan kuasa dan kontrol atas orang lain. 

7. Merasa senang jika orang lain ketakutan, tidak nyaman dan sakit. 

8. Sering konflik dengan orang lain. 

9. Menyalahkan orang lain atas persoalan yang dialami. 

10. Menunjukkan ketidakmampuan dalam mengontrol kemarahan. 




