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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Triwiyanto (2014: 23-24) mendefinisikan pendidikan merupakan usaha 

menarik sesuatu pada manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-

pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan 

informal di sekolah dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan sebagai proses, cara atau pebuatan mendidik. Pendidikan bertujuan 

mengubah tata laku atau sikap seseorang dengan jalan membentuk sikap atau 

perilaku orang tersebut. 

Slameto (2013:1-2) mengemukakan bahwa pengetahuan atau pendidikan 

yang didapatkan dari kebiasaan belajar, bisa menjadi alat ampuh untuk membantu 

mengambil keputusan yang berkualitas. Dengan kemampuan yang selalu 

disempurnakan akan menjadi lebih bijak dalam melihat suatu permasalahan, 

karena bisa melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas. Belajar bisa 

dikatakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Guru dalam melaksanakan profesinya memperlukan aneka ragam 

pengetahuan psikologis yang memadai dalam arti sesuai dengan tuntutan zaman. 

Sekarang tentunya pendidikan sudah semakin berkembang dan sudah terarah 

kepada tujuan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, tetapi masih banyak sekolah-

sekolah yang menjadi tempat terjadinya tindakan kekerasan atau yang sering 

dikenal dengan istilah “bullying”. Anak di dalam lingkungan sekolah wajib 

dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah 

atau teman –temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga 

pendidikan lainnya,( Aqib, 2008: 88). 

Banyak sekali guru yang saat ini kurang memperhatikan aktivitas 

siswanya pada saat di sekolah. Tanpa disadari beberapa siswa melakukan bullying 

terhadap temannya sendiri. Hal tersebut bisa saja mempengaruhi mental, psikis, 

motivasi siswa dan akan berdampak pada hasil belajar siswa. Hasil belajar yaitu 

tolak ukur yang didgunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam 
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mengetahui atau memahami suatu mata pelajaran yang dinyatakan dengan nilai. 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar, (Susanto 2013: 5). 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu salah satunya 

kekuatan mental yang menjadi motivasi bagi siswa untuk belajar. Sering kali 

terjadi peritiwa di sekolah yang sangat miris terjadi, seperti tindakan kekerasan, 

saling mengolok-olok, mengucilkan dan tindakan yang tidak sewajarnya ada di 

lingkungan pendidikan, Hal tersebut berdampak pada mental siswa yang lemah. 

Kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai pebuatan bullying.  

Kata bullying sendiri berasal dari kata bully yang artinya penggertak atau 

orang yang mengganggu orang yang lebih lemah. Bullying juga dapat diuraikan 

menjadi kata bull yang artinya banteng. Bila diartikan secara kasar, maka bullying 

bisa berarti banteng yang menyeruduk kesana kemari. Bullying berarti sebuah 

perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang kepada orang 

yang dianggap lebih lemah dengan niat untuk melukai dan dilakukan secara terus 

menerus (John, 2007: 87). 

Coloroso, (2007) menjelaskan bahwa bullying merupakan tindakan 

intimidasi yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. 

Tindakan penindasan ini dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau 

kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa 

tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Adanya unsur ketidakseimbangan kekuatan 

merupakan pembeda antara bullying dengan konflik lainnya (Wiyani, 2012). Jika 

anak di bully oleh temannya sendiri, bisa mengakibatkan anak tersebut prestasi 

belajar menjadi menurun. Salah satu dampak tindakan bullying adalah penurunan 

tingkat prestasi belajar di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian 

Indrawati (2014), bahwa semakin tinggi tindakan bullying yang dialami oleh 

korban bullying maka semakin rendah prestasi belajarnya. 

Prestasi belajar merupakan suatu yang penting untuk dicapai oleh siswa 

dalam suatu pembelajaran. Prestasi belajar merupakan tingkat keberhasilan dalam 

suatu proses belajar yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau raport. Siswa 

diharapkan untuk mencapai suatu prestasi belajar yang baik sebagai bukti dari 
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suatu keberhasilan belajar. Namun pada kenyataannya tidak semua siswa mampu 

mencapai suatu prestasi belajar yang baik karena terdapat banyak kendala yang 

dihadapi oleh siswa (Indrawati, 2014). 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian di kelas IV SD 5 Temulus pada 

tanggal 2 November 2020 mndapatkan informasi bahwa terdapat tindakan 

bullying di kelas IV. Peneliti melihat ada 1 siswa yang menjadi korban bullying 

dan terdapat 2 siswa yang menjadi pelaku bullying. Siswa yang menjadi korban 

bullying lebih bersifat pendiam. Sedangkan siswa yang menjadi pelaku bullying 

anaknya sangat hiperaktif. (Lampiran 2, hal 73) 

Observasi pra penelitian yang dilakukan di SD 5 Temulus , juga 

mendapatkan informasi bahwa sebagian besar masalah siswa dalam belajar yaitu 

kurangnya mental siswa, hal tersebut terlihat dalam proses belajar mengajar siswa 

yang tergolong kurang aktif dikarenakan anak tersebut sering di bully oleh 

temannya (Lampiran 15-16, hal 120-121) 

Peneliti juga melakukan wawancara wawancara dengan guru kelas IV SD 

5 Temulus Kudus, diperoleh informasi bahwa beberapa siswa masih sering saling 

olek atau ejek, mengucilkan atau meremehkan, seperti halnya siswa dihadapan 

pada ketidakmampuan dalam menjawab soal di depan kelas. Hal tersebut 

dijadikan sebagai bahan bullying bagi siswa yang lainnya, sehingga hal ini 

berdampak pada perubahan kekuatan mental siswa dalam mengikuti mata 

pelajaran dan hal demikian diperkirakan dapat berpengaruh terhadap hasil prestasi 

belajar siswa (Lampiran 2-3, hal 74-75). 

Penelitian oleh Chan, (2019), menunjukkan bahwa tindakan bullying 

sudah mengkhawatirkan. Tindakan bullying harus mendapatkan perhatian khusus, 

karena jika dibiarkan dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang peserta 

didik yang dapat menimbulkan trauma kepada peserta didik yang menjadi korban. 

Menurut kepala sekolah, menerima pengaduan dari wali murid tentang anaknya 

yang menjadi korban bullying oleh temanya. Korban bullying ini takut untuk 

datang kesekolah. Selain itu, pernyataan dari guru kelas korban bullying yang 

telah menyelesaikan permasalahan ini dengan mempertemukan korban dengan 
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pelaku namun upaya ini juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Peserta didik yang menjadi korban bullying selalu takut dengan teman-temannya. 

Selain melakukan wawancara kepada informan, penulis juga melakukan observasi 

terhadap korban bullying. Hasil observasi menunjukkan jika korban bullying 

memiliki kecenderungan untuk dijauhi oleh teman temannya. 

Pada umumnya mereka sulit untuk dapat bersosialisasi dikarenakan 

hilangnya rasa percaya diri peserta didik yang menjadi korban bullying. Semua 

stkeholder harus bersatu dan bersinergi untuk mewujudkan pendidikan yang 

tumbuh dan kembangnya peserta didik dapat berjalan secara optimal. Jadi, jangan 

pernah menganggap remeh tindakan bullying. Dampaknya memang tidak dapat 

terlihat secara langsung, tetapi secara psikis para korban bullying ini mengalami 

tekanan. Bahkan dari beberapa kasus yang ada, korban bullying tidak memiliki 

rasa percaya diri. 

Penelitian yang dilakukan Dewi (2016) hasil penelitiannya Pertama, 

adanya perilaku bullying yang terjadi di kelas IV dan V. kedua, siswa yang 

mengalami bullying fisik 4% dari 25 siswa menjawab selalu mengalami kejadian 

bullying, 12% menjawab sering, 47% siswa menjawab kadang-kadang, dan 37% 

menjawab tidak pernah, serta pada bullying non-fisik menjawab 3% selalu, 12% 

sering, 36% kadang-kadang, dan 49% dari 25 siswa menjawab tidak pernah 

mengalami kejadian bullying non-fisik. Kesimpulan penelitian ini adalah lebih 

dari 50% pernah mengalami kejadian bullying fisik di sekolah, dan hanya 37% 

dari 25 siswa yang menjawab tidak pernah mengalami kejadian bullying fisik, 

serta yang mengalami kejadian bullying non-fisik pada mereka, dapat dilihat dari 

hasil penlelitian ini yang menunjukkan 49% dari 25 siswa tidak pernah 

mengalami tindakan bullying non-fisik di sekolah, serta lebih dari 50% dari 

mereka pernah mengalami tindakan bullying non-fisik. 

Tahun 2010 dilakukan penelitian di SMA kota Yogyakarta didapatkan 

69,3% siswa merasa telah terjadi bullying dan 71,6% dilakukan oleh teman 

sekolah sendiri (Hafsanah, 2010). Selanjutnya dilakukan studi pendahuluan pada 

739 siswa di 10 SMA Kota Yogyakarta selama tahun 2012-2013 oleh Kumara, 
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Pratama, Aryuni, PoEh & Syahputri (2013) untuk memperkuat penelitian 

sebelumnya, terdapat 496 kasus bullying (67%) di masing-masing sekolah. 

Pada umumnya, kedua orang tua menginginkan anaknya tumbuh dan 

berkembang menjadi orang yang menjunjung tinggi akhlak dan moralnya. 

Dampak bagi perilaku bullying menurut Bangu (2007: 2), anak korban bullying 

sering menampakkan sikap mengurung diri atau menjadi phobia, minta pindah 

sekolah, konsentrasi berkurang, prestasi belajar menurun, suka membawa barang 

tertentu (sesuai yang diminta si pelaku bullying). Anak jadi penakut, gelisah, tidak 

bersemangat, menjadi pendiam, mudah sensitive, menyendiri, menjadi kasar dan 

dendam, mudah cemas, mimpi buruk, melakukan perilaku bullying kembali 

terhadap orang lain. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SD 5 Temulus tepatnya di 

kelas IV, menunjukan bahwa ada salah satu siswa di yang menjadi korban 

bullying di kelas. hal tersebut dapat mempengaruhi mental siswa sehingga dapat 

mengganggu siswa dalam proses belajar mengajar yang menyebabkan hasil 

prestasi belajar siswa menurun. Pernyataan tersebut menjadi lebih kuat sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tindakan 

Bullying terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas IV SD 5 Temulus Kudus”. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana bentuk bullying apakah yang muncul di kelas IV SD 5 Temulus 

Kudus? ” 

2. Bagaimana dampak tindakan bullying terhadap prestasi belajar siswa kelas IV 

SD 5 Temulus Kudus? ” 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tindakan bullying yang muncul di kelas IV SD 5 Temulus 

Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh tindakan bullying terhadap prestasi belajar siswa kelas 

IV SD 5 Temulus Kudus. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian dengan teori yang sama, yaitu pengaruh bullying terhadap prestasi 

belajar siswa. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada sekolah dalam 

menciptakan hubungan sosial yang harmonis di sekolah. 

2. Memberi gambaran mengenai tindakan bullying yang terjadi pada siswa 

sekolah dasar sehingga pihak sekolah dapat memberikan penanganan yang 

tepat. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan guna menyusun strategi penanganan 

serta pendekatan dalam kasus bullying supaya penanganan dan pendekatan 

dapat dilakukan secara terintegrasi sesuai kenyataan di sekolah tersebut. 

c. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, dengan 

mengetahui bahaya bullying serta dampak bullying. 

d. Bagi Peneliti 

1. Bagi peneliti sendiri untuk memenuhi syarat kelulusan menempuh gelar S1 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

2. Bagi peneliti yang lain sebagai referensi melakukan penelitian yang serupa. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti 

akan menentukan penelitian yaitu mengenai identifikasi bullying di kelas IV SD 5 

Temulus Kudus. Subyek penelitian ini adalah guru dan 3 siswa sebagai subyek 

utama di SD kelas IV SD 5 Temulus Kudus. 
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1.6 Definisi Operasional 

a. Bullying  

Bullying adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja 

kepada orang lain secara sengaja dan terus menerus yang mengakibatkan 

menyakiti hati para korban secara fisik maupun non fisik ketidakmampuan 

untuk melawannya. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau 

sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan 

dilakukan dengan perasaan senang.  

b. Prestasi belajar 

Prestasi belajar merupakansuatu hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari 

kegiatan yang sudah dilakukan atau dikerjakan. Prestasi belajar adalah hasil 

yang diperoleh berupa kesan setelah melakukan aktifitas belajar, sehingga 

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas 

belajar. 

  


