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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully 

berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah. Istilah bullying 

dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan menyakat (berarti dari kata sakat) 

dan pelakunya (bully) disebut menyakat. Menyakat berarti mengganggu, 

mengusik, dan merintangi orang lain. Perilaku bullying sendiri diantaranya 

seperti mengejek, menyebarkan rumor, menghasut, mengucilkan, menakut-

nakuti (intimidasi), mengancam, menindas, memalak, atau menyerang secara 

fisik (mendorong, menampar, atau memukul).  

Bullying dapat terjadi dimana saja, di lingkungan di mana terjadi 

interaksi social antar manusia,  seperti halnya disekolah yang biasa disebut 

dengan school bullying, tempat kerja yang biasanya disebut dengan workplace 

bullying, dalam lingkunga politik yang disebut dengan political bullying, di 

internet atau teknologi digital yang disebut dengan cyber bullying, dalam 

lingkungan militer yang disebut dengan military bullying, dan dalam 

perpeloncoan yang disebut dengan hazing. Berupa perilaku tindakan 

kekerasan yang dilakukan oleh seorang siswa atau sekelompok siswa yang 

lebih senior terhadap siswa atau sekelompok siswa yang menjadi juniornya. 

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar akan tetapi juga sampai 

kepelosok desapun terjadi hal yang sama. Bullying dalam dunia pendidikan 

juga lebih dikenal dengan istilah penggencetan, pemalakan, pengucilan, 

intimidasi, dan lain-lain. Dalam konteks ini school bulying memerlukan pihak 
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ketiga dalam penyelesaiannya seperti halnya guru, sebagai orang dewasa atau 

orangtua yang sedang membimbing pertumbuhan fisik dan psikis mereka. 

Dengan demikian, bullying dapat dikatakan sebagai perilaku agresif dan 

negatif seseorang atau sekelompok siswa secara berulang kali yang 

menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan dengan tujuan menyakiti 

targetnya atau korban secara mental maupun secara fisik. Bullying berdampak 

terhadap korbannya yaitu diantaranya adalah kecemasan, merasa kesepian, 

rendah diri, tingkat kompetensi sosial yang rendah, penarikan sosial, keluhan 

pada kesehatan fisik, pendiam, pemalu, rasa tidak aman, penggunaan alcohol 

dan obat-obatan. 

Seperti dari hasil observasi di SMA Negeri 1 Nalumsari jepara 

ditemukan beberapa tindakan perilaku bullying yang dilakukan siswa terhadap 

temannya sendiri seperti dengan mengejek, tidak mengajak ikut serta dalam 

bersosilisasi, mengolok-olok penampilannya, dan masih banyak lagi. Hampir 

pula terjadi disetiap kelas, satu hingga dua anak yang menjadi korban bullying 

teman-temannya dalam satu kelas. Sehingga adanya perilaku tindakan bullying 

terhadap temannya sendiri diantaranya menjadikan dampak dari perilaku 

tersebut adalah terhadap perkembangan mental anak tersebut dalam 

mengapresiasikan dirinya dalam bersosialisasi dengan lingkungannya menjadi 

terhambat, karena anak tersebut menjadi anak yang lebih menutup diri dengan 

lingkungannya. 

Seperti hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling SMA 

Negeri 1 Nalumsari Jepara bahwa bulying memang menjadi salah satu 
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masalah yang terjadi pada siswa di SMA Negeri 1 Nalumsari dan menghambat 

perkembangan anak tersebut sehingga membuat anak yang menjadi korban 

bullying cenderung menjadi anak yang tertutup dalam bersosialisasi dengan 

lingkungan sekolah sehingga perkembangan emosi yang kurang baik tersebut 

dapat menghambat prestasi siswa dalam memperoleh tingkat prestasi di 

sekolah, tindakan bullying tersebut yang terjadi berupa saling mengejek dari 

penampilan bahkan kekurangan dari anak tersebut sehingga membuat mental 

anak cenderung menjadi lebih sangat rendah.  

Bullying terjadi hampir di setiap wilayah bahkan terjadi di setiap 

sekolah seperti yang dikutip (dalam Novan Ardi Wijaya: 2014) dari  

diungkapkan oleh yayasan semai jiwa amini 2008 tentang kekerasan bullying 

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

mencatat menjadi tingkat kekerasan sebesar 67,9% di tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dengan kekerasan psikologis tertinggi berbentuk 

pengucilan, peringkat kedua ditempati kekerasan verbal (mengejek) dan 

terakhir kekerasan fisik (memukul). Sehingga menyebabkan keadaan perasaan 

(mental, psikis) atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman, dan menjadikan 

terhadap terganggunya proses serta hasil belajar siswa. 

Dalam unsur individu yang memiliki mental yang sehat maka terdapat 

dua unsur didalam individu tersebut yaitu unsur kesehatan mental dan 

kesejahteraan sosial. Manusia tidak dipandang sebagai unsur yang terpisah 

dari kehidupan sosial, melainkan dalam hubungan dengan lingkungan serta 

sesamanya. Interaksi dengan sesame manusia itulah yang justru sangat 
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menentukan taraf corak kesehatan dalam perkembangan mental seseorang. 

Dalam hubungannya dengan fisik atau raga, kita bisa meninjau dan memahami 

peranan gangguan perasaan. Perasaan memegang peranan yang penting dalam 

kehidupan manusia. Mendapatkan rasa senang dan gembira, rasa puas 

(satisfaction) serta bahagia, merupakan tujuan bermacam ikhtiar manusia 

sehari-hari.  

Perasaan sangat mempengaruhi fungsi tubuh. Seseorang yang malu 

akan menjadi merah kulit mukannya, rasa takut menyebabkan jantung 

berdebar, kesedihan yang mendalam menyebabkan orang menangis dan 

kelenjar air mata mengeluarkan air mata, rasa kesal hati dan dongkol yang 

disertai ketegangan dan yang berlangsung lama dapat menyebabkan lambung 

“menangis” dan mengeluarkan asam lambung secara berlebihan. Keadaan 

tersebut sering menjurus pada kondisi yang dikenal oleh umum dengan nama 

“sakit maag”, atau gastritis. Para dokter mengenal seribu satu macam 

gangguan tubuh yang terjadi atas dasar gangguan alam perasaan, misalnya 

sebagai akibat ketegangan batin dan konflik mental. 

Jadi dapat diartikan bahwa kegiatan schholl bullying selain dapat 

melukai fisik korban bullying, bullying juga dapat mengganngu pertumbuhan 

mental seseorang, karena school bullying dapat mengganggu kesehatan mental 

seseorang maka juga dapat dikatakan bahwa perkembangan emosinya 

terganggu, tidak dapat berkembang dengan baik. Dapat menjadikan seseorang 

tidak percaya diri akan kemampuan dirinya sehingga tidak dapat 

mengembangkan kemampuan dirinya, selain itu school bullying yang dapat 
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menganggu perkembangan kesehatan mental individu juga dapat 

mempengaruhi kesehatan individu tersebut, maka bullying dapat menghambat 

perkembangan mental seseorang sehingga mempengaruhi prestasi belajarnya 

di sekolah serta tidak dapat berkembang menjadi individu yang semestinya 

sesuai dengan perkembangannya.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tindakan peneliti dalam memberikan layanan bimbingan 

kelompok dengan teknik role playing untuk mengetasi dampak bullying ?. 

2. Bagaimanakah peran layanan bimbingan kelompok teknik role playing 

dalam mengatasi pengaruh bullying terhadap perkembangan emosi siswa?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan tindakan penelitian dalam pemberian layanan 

bimbingan kelompok dengan teknik role playing untuk mengatasi dampak 

dari perilaku bullying. 

2. Untuk mengetahui peran pelaksanaan layanan bimbingan kelompok teknik 

role playing untuk mengatasi pengaruh bullying terhadap perkembangan 

emosi 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang 

telah ada, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 

pengethuan disekolah khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling. 

2. Kegunaan Praktis 

1) Konselor dapat menjadikan hasil penelitian sebagai pedoman dalam 

pemberian layanan bimbingan konseling. Khususnya dalam mengatasi 

pengaruh bullying dalam perkembangan emosi anak. 

2) Siswa terbantu dalam mengatasi akibat bullying dengan memanfaatkan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing. 

3) Peneliti dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang 

gambaran langsung masalah dilapangan dan sebagai persiapan peneliti 

untuk menjadi guru bimbingan dan konseling yang cerdas dan 

professional. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan bermain 

peran karena penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan 

korban bullying di dalam kelas. Sesuai dengan judul penelitian ini “Bimbingan 

Kelompok Teknik Role playing Untuk Mengatasi Dampak Negative Bulliying 

Terhadap Emosi Siswa” penelitian ini mengkaji tentang dampk bullying 

terhadap perkembangan emosi dan layanan bimbingan kelompok dengan 

teknik role playing. 
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1.6 Definisi Operasional 

Sesuai dengan judul penelitian “Bimbingan Kelompok Teknik Role 

playing Untuk Mengatasi dampak negative Bulliying Terhadap Emosi Siswa” 

maka definisi operasionalnya dapat dikemukakan sebagai berikut. 

a)  Bimbingan kelompok teknik role playing 

Layanan bimbingan kelompok adalah salah satu pemberian layanan 

atau bantuan yang diberikan konselor kepada anggota kelompok (klien atau 

peserta didik). Yang beranggotakan sejumlah minimal 3 orang- 8 orang, yang 

melalui suasana dinamika kelompok untuk memperoleh informasi atau dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh individu. Upaya untuk 

mecegah timbulnya maslah atau dalam upaya pengembangan pribadi, dalam 

penelitian ini peneliti berperan sebagai pemimpin kelompok atau disebut 

sebagai leader yang akan menyampaikan suatu topic yang akan dibahas dalam 

bimbingan kelompok yang berkaitan tentang dapak bullying terhadap 

perkembangan emosi, dengan adanya pembahasan dari topic tersebut 

diharapkan siswa mempunyai pemahaman akan cara menghadapi sikap 

bullying yang mereka alami agar memiliki emosi yang baik sehingga 

mendukung perkembangan prestasi belajar yang lebih baik. Teknik ini 

dilakukan peneliti untuk melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan 

dirinya dengan dapat mengembangkan emosinya yang baik.  

Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan 

layanan bimbingan kelompok dengan teknik roleplaying sebagai berikut: 
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1. Tahap pembentukan 

Tahap pembentukan ditujukan untuk menciptakan suasana yang 

akrab dan menyenangkan, misalnya guru bimbingan dan konseling 

mengajak anak-anak untuk memperkenalkan diri dan juga mengungkapkan 

tujuan kegiatan bimbingan kelompok yang ingin dicapai. 

2. Tahap peralihan 

Tahap peralihan ditujukan untuk menghantarkan peserta bimbingan 

kelompok kedalam kegiatan pembahasan. Tujuan yang hendak dicapai 

pada tahap ini adalah: 

a. Terbebasnya anggota kelompok dari perasaan atau sikap enggan , ragu, 

malu atau saling tidak percaya diri untuk memasuki tahap berikutnya. 

b. Menawarkan dan mengamati apakah para anggota sudah siap melayani 

kegiatan pada tahap berikutnya. 

c. Membahas suasan yang terjadi. 

d. Meningkatkan keikutsertaan anggota kelompok. 

3. Tahap kegiatan 

Tahap kegiatan ditujukan untuk membahas topic yang sudah disipkan 

untuk bimbingan kelompok. Memilih masalah atau topik yang akan 

dibahas selama bimbingan kelompok berjalan, mengadakan kegiatan 

selingan terhadap kelompok bimbingan kelompok, pada tahap ini masuk 

pada kegiatan inti untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap 

ini peneliti menggunakan teknik roleplaying, sebagai berikut: 
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1) Tahap persiapan. 

Tahap persiapan adalah dimana Pada tahap ini guru menyusun 

atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan dan menunjuk siswa 

yang memperagakan permainan untuk mempelajari scenario dalam 

waktu beberapa hari sebelum kegiatan. Serta dilakukan untuk 

memotivasi anggota kelompok agar mereka siap berpartisipasi secara 

aktif dalam permainan, menentukan tjuan-tujuan permainan, dan 

menciptakan perasaan aman dan saling percaya dalam kelompok. 

2) Tahap pelaksanaan.  

Tahap pelaksanaan terdiri dari kegiatan dimana pemain utama 

dan pemain pembantu memperagakan permainannya.dengan bantuan 

pemimpin kelompok dan anggota kelompok lain, pemeran utama 

memperagakan masalahnya.sebagai seorang yang melakukan bullying 

dan pemeran pembantu sebagai korban bullying dan dilakukan secara 

bergantian. 

3) Tahap diskusi.  

Tahap diskusi atau tahap bertukar pendapat dan kesan, para 

anggotakelompok diminta untuk memberikan tanggapan dan sumbang 

pikiran terhadap permainan yang dilakukan oleh pemeran utama. 

Peranan pemimpin kelompok dalam tahap ini adalah memimpin 

diskusi dan mendorong agar sebanyak mungkin anggota kelompok 

memberikan balikannya, dalam memberikan balikan supaya 

ditentukan pada saling berbagi perasaan dan memberikan dukungan. 
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4. Tahap pengakhiran 

Tahap pengakhiran merupakan tahap untuk mengakhiri kegiatan 

bimbingan kelompok, yang didalamnya memuat kegiatan penarikan 

kesimpulan dari materi yang dibahas, pengungkapan impresi atau pesan 

kesan siswa, serta perumusan rencana kegiatan selanjutnya. 

b) Dampak perilaku Bulliying 

Bulliying sendiri adalah perilaku agresif disengaja yang menggunakan 

ketidakseimbangan kekuasaan atau kekuatan yang dilakukan secara berulang-

ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah 

darinya. Bullying terjadi jika seorang atau sekelompok orang mengganggu 

atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang baik secara fisik 

maupun secara psikologis, mengancam property, reputasi atau penerimaan 

social seseorang yang dilakukan secara berulang dan terus menerus. Dengan 

tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, meludah, mengejek, 

menggoda, menghina rasial, pelecehan verbal, dan mengancam. Seperti yang 

terjadi di SMA Negeri 1 Nalumsari terdapat beberapa siswa yang masih 

melakukan bullying terhadap siswa lain dengan mengolok-olok atau menghina 

temannya seperti mengejek temannya yang bertubuh gendut dengan sebutan 

gajah atau hewan lainnya yang bertubuh besar, berpaikaian yang dianggap 

tidak mengikuti fashion, serta anak yang memang mengalami kecerdasan yang 

dianggap rendah disbanding yang lain sehingga daya tangkapnya dalam 

menerima pembelajaran dari guru cenderung sulit dalam memahami. 

 


