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MOTTO 

 

 بِلِق الَنبَس ِبُخُلٍق َحَّسٍنِاَّتِق اهلَل َحْيُثَمب ُكْنَت، َوَأّْتِبِع الَّسِيَئَة اْلَحَّسَنَة َّتْمُحَهب، َوَخ

 )رواه التزمذي وقبل حديث حّسن وفي بعض النّسخ حّسن صحيح(

 

“Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Iringilah kejelakan dengan 

kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan bergaul-lah 

dengan manusia dengan akhlak yang baik”. 

(HR. Tirmidzi, dan dia berkata: Hadits Hasan)
1
 

 

 

 

 

 

                                                           
1
http://darussalam-online.com/bertakwalah-engkau-dimanapun-engkau-berada/ 
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ABSTRAK 

 Septiyana Munawaroh. Upaya Guru BK dan Guru PAI dalam Mendeteksi 

Dini dan Menanggulangi Perilaku Bullying Antar Siswa di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Latar belakang 

penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana upaya guru BK dan guru PAI dalam 

mendeteksi dini dan menanggulangi perilaku bullying yang merebak di antara siswa 

di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

psikologi pendidikan. Penelitian ini mengambil latar SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data dilakukan 

dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bentuk-bentuk bullying di 

kelompokan menjadi 3 yakni bullying fisik, bullying psikis, dan bullying verbal.(2) 

Upayadalam mendeteksi dini dan menaggulangi perilaku bullying. Upaya mendeteksi 

dini perilaku bullying yang dilakukan guru BK yaitu dengan pengamatan langsung 

kepada siswa, yaitu melihat keadaan siswa secara langsung dan mengamati tingkah 

laku siswa. Upaya guru BK dalam menaggulangi perilaku bullying yaitu dengan 

Identifikasi masalah; pemanggilan siswa; pemanggilan orang tua;konferensi kasus. 

Sedangkan upaya mendeteksi dini perilaku bullying yang dilakukan guru PAI, yaitu 

dengan melakukan kerjasama dengan warga sekolah lainnya baik guru, karyawan, 

maupun siswa, melakukan pengamatan langsung. Upaya guru PAI dalam 

menanggulangi perilaku bullying yakni :melakukan berbagai macam program 

kegiatan keagamaan baik saat pelajaran maupun di luar jam pelajaran 

(extrakurikuler). Seperti membaca Tadarus tiap pagi hari dengan dipimpin oleh guru 

yang pertama kali mengajar di jam pertama, menghafal surat-surat pendek, sholat 

Dzuhur berjamaah, extrakurikuler BATUHA, dan pengajian kelas tiap 1 semester. 

Faktor pendukungnya  antara lain adanya kerjasama antar guru dan karyawan, 

dan pihak orang tua; adanya kesadaran antar siswa, adanya fasilitas yang 

mendukung.Faktor Penghambat. Diantaranya : tidak adanya ketidak kompakan antar 

guru dan karyawan dalam mengkoordinir anak, adanya anak yang membrontak tidak 

patuh terhadap orang tua, membolos saat extrakurikuler BATUHA,tidak adanya 

sarana dan prasarana yang mendukung. 

 

Kata kunci : Bullying, Bimbingan Konseling, Pendidikan Agama Islam, Mendeteksi, 

Menanggulangi  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat dibutuhkan bagi umat manusia untuk kelangsungan 

hidupnya. Dengan adanya pendidikan, manusia dari yang tidak tahu, menjadi 

tahu akan sesuatu. Dari situlah, keberadaan sekolah benar-benar sangat 

diperlukan, karena sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan proses belajar mengajar guna mengembangkan 

kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Hal tersebut sesuai 

dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 3 : “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi pseserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab”.
2
 

Namun, dewasa ini keberadaan sekolah tidak hanya sebagai salah satu 

lembaga pendidikan yang mendidik anak, melainkan juga sebagai salah satu 

tempat munculnya bibit-bibit perilaku menyimpang, salah satunya adalah 

bullying. Bullying (dikenal sebagai “penindasan” dalam bahasa Indonesia) 

                                                 
2
 UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan 

Penjelasannya, (Bandung : Citra Umbara. 2006),hlm.76  



2 

 

merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan 

sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa 

terhadap orang lain, bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus 

menerus.
3
 Jika seseorang pernah melakukan atau merasakan ejekan, 

permusuhan, atau pukulan, berarti telah menjadi pelaku atau bahkan korban 

bullying.  

Tidak hanya dalam dunia pendidikan, di lingkungan sekitar seperti 

lingkungan keluarga, lingkungan sosial masyarakat, dan lain-lain seringkali 

dijumpai perilaku bullying tersebut. Sadar ataupun tidak, bullying sudah 

menjadi hal yang biasa dilakukan. Orang tua yang diktator seringkali 

membully anaknya. Suami atau istri yang egois seringkali pula membully 

pasangannya. Anak yang fisiknya masih kuat berani membully orang tuanya 

yang renta. Persaingan dalam dunia kerja juga menimbulkan bullying antar 

rekan kerja. Tuntutan kerja yang tinggi dan arogansi jabatan juga terkadang 

membuat atasan membully bawahannya. Bahkan yang terbaru adalah bullying 

dalam dunia maya yang dikenal dengan istilah “cyber bullying” seperti kasus 

beberapa artis dalam negeri yang saling menyerang lewat media jejaring 

sosial.
4
 

Cyberbullying adalah bentuk bullying yang terjadi ketika seseorang atau 

beberapa siswa menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi seperti 

email, ponsel, atau pager, pesan teks, sesan singkat, web site pribadi, situs 

                                                 
3
 Katyana Wardhana, Buku Panduan Melawan Bullying, (Jakarta : Sudah Dong 

Stop-Bullying Compaign,2015),hlm.9 
4
 Ibid.,hlm.9 
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jejaring sosial (facebook, twitter, plurk, dan lain-lain) dan game online untuk 

digunakan secara sengaja dan beruang-ulang dan perilaku tidak ramah yang 

dimaksudkan untuk merugikan orang lain. Cyberbulying ini bisa diartikan 

sebagai pencemaran nama baik dalam bntuk teks dan gambar (termasuk foto 

dan video) melalui internet, ponsel, atau media elektronik lain.
5
  

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi praktek cyberbullying 

yaitu karena bersifat anonimitas, sehingga pelaku mampu melecehkan atau 

mengganggu korban selama 24 jam. Anonimitas yang terdapat dalam setiap 

model komunikasi elektronik tidak hanya menyamarkan identitas namun 

dapat mengurangi akuntabilitas sosial, sehingga mempermudah pengguna 

untuk terlibat dalam permusuhan, tindakan agresif (Li, 2007). Kemudahan 

tekhnologi memungkinkan pelaku dapat mengganggu korban kapan saja dan 

dimana saja.
6
 

Walaupun begitu, sebagian orang memandang bahwa bullying 

merupakan hal sepele atau normal dalam kehidupan lainnya. Namun 

faktanya, perilaku bullying merupakan “learned behavior” karena manusia 

tidak terlahir sebagai penggertak dan pengganggu yang lemah. Tentu ada 

faktor penyebab yang menimbulkan perilaku bullying itu muncul.  

Serangkaian contoh di atas juga mengingatkan kita bahwa bullying 

memiliki spektrum yang luas, mulai dari tindak bullying yang masih 

                                                 
5
 Ibid.,hlm.10 

6
 Mawardah, Mutia dan Ardiyanti. 2014. Regulasi Emosi dan Kelompok Teman 

Sebaya Pelaku Cyberbullying. Jurnal Psikologi, (Online), Vol.41, No.1 
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sederhana sampai ke berat. Termasuk mengingatkan kita bahwa bullying 

terjadi pada masyarakat tingkat ekonomi dan pendidikan tinggi sampai 

rendah. 

Bambang Sudibyo (mantan Mendiknas) dalam seminar “Bullying : 

Masalah Tersembunyi dalam Dunia Pendidikan di Indonesia, yang dikutip 

dari Harian Kompas 1 Mei 2006, menyatakan bahwa bully merupakan bagian 

dari kegagalan membangun kecerdasan yang komperehensif. Bullying yang 

terjadi di sekolah beraneka ragam. Beberapa kasus bahkan menimbulkan 

korban tidak hanya fisik bahkan juga psikis.  

Belum lama ini pada Oktober 2015 diberitakan mengenai kasus bully 

yang menimpa seorang bocah sekolah dasar di Gading, Serpong, Provinsi 

Banten mengalami trauma berat akibat tindakan bullying yang dilakukan oleh 

teman satu sekolahannya pada pertengahan September lalu.  Kasus ini 

terungkap ke hadapan publik setelah sang ibu mencurahkan permasalahan 

anaknya melalui jejaring sosial Facebook. Dari sinilah dapat dilihat bahwa 

dampak dari bullying sendiri sangat merugikan bagi korban baik secara fisik 

maupun psikis. 

Tidak hanya itu, bahkan peneliti pernah menjadi korban bullying saat 

masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu senioritas dan hukum 

rimba masih sangat kental. Bagi beberapa individu yang merasa dirinya 

memiliki nilai lebih dibanding lainnya (popularitas dan materi) akan 

menindas beberapa siswa yang dianggap lemah. Bahkan saingan dalam 
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akademik pun akan berujung bullying. sungguh ironis memang. Bagi korban 

bullying sendiri tentu mendapat tekanan secara psikis dan itu pasti 

mengganggu akademik siswa tersebut.  

Dengan semakin maraknya kasus bullying yang terjadi di sekolah, 

hendaknya menjadi perhatian bagi pengelola pendidikan ataupun sekolah 

untuk mengatasi masalah bullying tersebut. Hal ini berdasarkan pada UUD 

1945 nomor 28B ayat 2 yang berbunyi : “Setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan 

dari kekerasan dan diskriminasi”.
7
  

Begitu juga dalam UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 pasal 54: 

“Anak di dalam dan di 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”.
8
 

Kekerasan tidak bisa, dan tidak akan pernah bisa dihilangkan dengan 

kekerasan. Sebab, hal itu justru akan menimbulkan kekerasan baru dan 

susulan, bahkan juga berarti telah melegitimasi penggunaan kekerasan itu 

sendiri. Menghentikan kekerasan dengan jalan kekerasan akan menciptakan 

lingkaran setan dimana bentuk kekerasan menjadi spiral violence tanpa 

ujung-pangkal. Ibn Hazm berpendapat, bahwa cara yang paling baik dan 

efektif menghilangkan kejahatan, penyakit dan kekerasan, adalah melakukan 

perilaku yang berlawanan. Artinya, kejahatan dilawan dengan dengan 

                                                 
7
 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat 2 

8
 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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perdamaian. Logisnya, untuk mengendalikan kekerasan maka perlu the 

opposite therapy.
9
 

Menurut Kepala Perlindungan anak Chief of Child Protection UNICEF 

Indonesia, Lauren Rumble, bahwa perilaku bullying dapat dicegah. Di tingkat 

global, komitmen tertinggi telah dilakukan untuk melindungi anak muda dari 

kekerasan. Namun, langkah konkrit dibutuhkan untuk memastikan bahwa 

kekerasan tidak dapat ditolerir ditengah lingkungan masyarakat. Semua 

kalangan harus bekerja sama, dan percaya bahwa anak muda dapat 

mewujudkan perdamaian.
10

 

Maka dari itulah peran BK di sekolah sangatlah dibutuhkan dalam 

melakukan tindakan prenventif ataupun recovery terhadap masalah-masalah 

yang ditimbulkan dalam perilaku bullying. Terlebih guru PAI yang sangat 

erat kaitannya dengan pendidikan yang berlandaskan Islam dengan 

penanaman nilai-nilai moral spiritual sehingga diharapkan peserta didik 

menjadi pribadi yang baik. 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta merupakan sekolah swasta yang 

menyelaraskan antara ilmu pendidikan dan agama. Selain akademik, 

diharapkan siswa juga memiliki karakter yang berakhlak mulia.  

                                                 
9
 Abd. Ranchman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan “Tipologi Kondisi, Kasus, 

dan Konsep”, (Yogya : Tiara Wacana Yogya,2004),hlm.270 
10

 Katyana Wardhana, Buku Panduan Melawan Bullying...hlm.1 
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Pada penelitian awal peneliti melakukan observasi dan wawancara 

dengan seorang guru BK bernama Bapak Nadhmi, S.Pd pada 20 Januari 

2016, beliau mengemukakan bahwa : 

“Kasus bullying yang terjadi di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta 

terjadi beberapa kasus. Akan tetapi belum pada tahap memukul secara 

berlebihan. Salah satu kasus yang terjadi yakni bullying yang dilakukan 

terhadap Mira siswa kelas IX A. Pada awalnya Mira merupakan siswa 

pindahan dari Jakarta dan pada mulanya berada dikelas IX E. Karena Mira 

tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya serta situasi kondisi 

di kelasnya. Maka sikap bawaan dari sekolah asal di Jakarta, tidak dapat 

diterima oleh teman-temannya. Sehingga ia sering dibully teman-temannn ya. 

Disitulah peran guru BK memberikan pemahaman kepada korban aagar 

menguatkan dirinya dan menjadi perantara menyelesaikan masalah.” 

Tidak hanya berdasarkan hasil wawancara saja yang menguatkan kasus 

tersebut, peneliti yang mana juga merupakan salah satu guru tidak tetap di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta menyaksikan sendiri tindakan bullying 

tersebut terjadi. Saat mengajar di dalam kelas, anak tersebut dibully oleh 

beberapa temannya. Kebanyakan dari mereka tidak menerima keberadaan 

Mira yang dipindah dikelasnya. Bahkan dari beberpa sumber yang peneliti 

dengar, tidak hanya bullying verbal saja yang dialami Mira. Namun juga 

secara fisik, seperti dilempari kertas.  

Dalam observasi penulis menemukan beberapa kasus bullying. Tidak 

hanya kasus yang terjadi pada Mira saja, namun juga beberapa anak di dalam 

maupun diluar kelas. 

 Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis ingin mengkaji 

lebih mendalam mengenai cara menanganani perilaku bullying. Tidak hanya 

guru BK saja melainkan juga melibatkan guru PAI dalam upaya mendeteksi 
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dan menanggulangi dini perilaku bullying antar siswa di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

dapat dikemukakan permasalahan yang akan menjadi  fokus kajian dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk bullying di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana upaya guru BK dalam mendeteksi dini dan 

menanggulangi perilaku bullying antar siswa di SMP Muhammadiyah 

5 Yogyakarta? 

3. Bagaimana upaya guru PAI dalam mendeteksi dini dan 

menanggulangi perilaku bullying antar siswa di SMP Muhammadiyah 

5 Yogyakarta? 

4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat upaya guru 

BK dan PAI dalam mendeteksi dini dan menangulangi perilaku 

bullying antar siswa  di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui bentuk-bentuk bullying yang terjadi di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta. 
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b. Mengetahui hasil dari upaya guru BK dalam mendeteksi dini dan 

menanggulangi dini perilaku bullying antar siswa di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta. 

c. Mengetahui hasil dari upaya guru PAI dalam mendeteksi dini dan 

menanggulangi dini perilaku bullying antar siswa di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta. 

d. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat upaya guru 

BK dan guru PAI dalam mendeteksi dan menanggulangi dini 

perilaku bullying antar siswa  di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta. 

2. Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis 

maupun praktis, yakni : 

a. Secara Teoritis : untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan 

bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. 

b. Secara Praktis : sebagai masukan bagi guru atau calon guru dalam 

memperhatikan peserta didik mengenai bahaya bullying sehingga 

dapat mengetahui tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebagai 

tindakan untuk mendeteksi dan menanggulangi perilaku bullying 

bentuk tindakan preventif maupun recovery. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan tinjauan terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu, buku-buku serta sumber lain yang menunjang dengan penelitian 
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yang akan dilaksanakan. Berdasarkan penelusuran hasil-hasil penelitian 

skripsi yang ada di fakultas tarbiyah UIN Sunan Kalijaga penulis belum 

menemukan skripsi yang sama dengan penelitian yang penulis bahas. 

Meskipun demikian, ada beberapa hasil penelitian dan buku yang 

memfokuskan pembahasan tentang upaya menanggulangi ataupun tindakan 

antisipatif dari perilaku Bullying yakni antara lain : 

a) Buku yang berjudul “Bully Prevention : Tips and Strategies for 

School Leaders and Classroom Teachers” yang ditulis oleh 

Elizabeth A. Borton. Buku berbahasa Inggris ini merupakan buku 

yang dilengkapai berbagai penelitian oleh para ahli di Amerika 

Serikat. Buku ini menjelaskan mengenai bagaimana mengantisipasi 

bullying dengan mengetahui dan mengidentifikasi faktor penyebab 

munculnya perilaku bully tersebut.  

b) Buku yang berjudul “Meredam Bullying : 3 Cara Efektif 

Menanggulangi Kekerasan Pada Anak” yang ditulis oleh Ponny 

Retno Astuti. Buku ini menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk 

mengenali bullying yang terjadi pada anak, dan cara efektif untuk 

menanggulanginya. 

c) Buku Panduan Melawan Bullying, yang ditulis oleh Katyana 

Wardhana dari gerakan Sudah Dong Stop-Bullying Compaign. Buku 

ini menjelaskan mengenai bahaya dari bullying dan bagaimana peran 

orang dewasa dalam mencegah perilaku bullying pada anak. 
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d) Skripsi Siti Sangadatul Mungawanah, mahasiswa jurusan PAI 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga tahun 2009, yang berjudul 

“Pembinaan Akhlak Siswa Sebagai Upaya Antisipasi Bullying  di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Maguwoharjo Sleman”. Hasil dari 

penelitian ini menyatakan bahwa, kegiatan pembinaan akhlak siswa 

sebagai upaya antispasi bullying di MTsN Maguwoharjo 

dikelompokkan menjadi dua kelompok kegiatan, yaitu : a) 

pembinaan akhlak di dalam kelas, berupa proses kegiatan yang 

berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas; b) pembinaan 

akhlak di luar kelas, berupa pembinaan shalat jamaah dzuhur, shalat 

Jum‟at secara bergiliran, peningkatan disiplin sekolah, kerja sama 

lintas sektoral, peningkatan hubungan sekolah dengan masyarakat, 

pengungkapan masalah lewat angket dan home visit. 

e) Skripsi Angga Aris Twidyatama, mahasiswa jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga tahun 2010, yang berjudul “Kerjasama Guru Bimbingan 

Konseling, Guru Pendidikan Agama Islam, dan Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam Penilaian Akhlak dan Kepribadian Siswa”. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, bentuk kerjasama antara 

guru Bimbingan konseling, guru Pendidikan Agama Islam, dan guru 

Kewarganegaraan dalam penilaian akhlak dan kepribadian siswa di 

MAN Pakem adalah berkoordinasi untuk melakukan pengamatan 

perlaku siswa yang kemudian dipadukan menjadi sebuah nilai. 



12 

 

f) Skripsi Erna Yulianti, mahasiswa jurusan Kependidikan Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015, yang berjudul “Upaya Guru 

Bimbingan Konseling dalam Menangani Kasus Bullying di SMP N 3 

Gantiwarno Klaten Jawa Tengah”. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa, upaya penanganan BK terhadap kasus bullying terbagi 

menjadi lima tahapan, yaitu : (1) Identifikasi masalah; (2) 

Pemanggilan siswa (konseling); (3) Pemanggilan orang tua; (4) n 

Konferensi kasus dan (5) Alih tangan kasus. Adapun pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan bimbingan konseling dan 

pendekatan disiplin. 

g) Jurnal Mutia Mawardah dan MG.Adiyanti, Fakultas Psikologi 

Universitas Gadjah Mada dalam Jurnal yang berjudul “Regulasi 

Emosi dan Kelompok Teman Sebaya Pelaku Cyberbullying” pada 

tahun 2014. Dalam jurnal tersebut dapat diperoleh bahwa tekhnologi 

saat ini memiliki banyak manfaat bagi manusia, namun juga tidak 

diipungkiri juga menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Salah 

satunya adalah cyberbullying (Chocrane, 2008). William (2012) 

menyatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat disimpulkan tentang 

perkembangan tekhnologi informasi dengan remaja, yaitu; 1) remaja 

berevolusi dengan perkembangan tekhnologi yang sangat signifikan, 

remaja tidak bisa lepas dari ponselnya yang berisi media sosial; 2) 

tekhnologi meningkatkan kehidupan sehari-hari remaja dengan 
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berbagai macam cara, dengan berhubungan dengan siapapun tanpa 

terbatas ruang dan waktu; 3) kemajuan tekhologi yang semakin 

berkembang dan canggih, memberikan manfaat yang tidak terbatas 

sehingga memunculkan berbagai dampak yang negative jika tanpa 

adanya pengawasan, seperti predator online, pornografi pada anak, 

dan pencurian identitas; 4) dampak negative lainnya yang sangat 

mendominasi kemajuan tekhnologi informasi adalah cybersex dan 

cyberbullying; 5) penyusunan undang-undang tekhnologi informasi 

yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang melakukan tindakan 

kriminalisasi (cybercrime); 6) undang-undang yang dibuat 

mengalami pelanggaran hak anak yang di bawah umur, karena 

menghambat kebabasan berekspresi. 

h) Jurnal Andi Halimah, Asniar Khumas, Kurniati Zainuddin, Fakultas 

Psikologi Universitas Negeri Makassar tahun 2015, dalam jurnal 

yang berjudul “Persepsi Pada Bystander terhadap Intensitas Bulying 

Pada Siswa”. Dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa menurut 

Hawkins, Pepler, dan Craig (2001) menyampaikan bahwa perilaku 

bullying bisa menjadi semakin meningkat karena kehadiran orang 

lain yang menyaksikan dan berada di lokasi saat peristiwa terjadi. 

Kehadiran orang lain saat peristiwa bullying terjadi disebut dengan 

istilah bystander. Kehadiran bystander pada peristiwa bullying 

menadi sebuah penguatan dan dukungan bagi pelaku. Penguatan 
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pada perilaku bullying juga bersumber pada status social dikalangan 

sebaya sebab dapat meningkatkan popularitas pelakunya.  

i) Jurnal Nissa Adilla, dengan judul “Pengaruh Kontrol Sosial terhadap 

Perilaku Bullying Pelajar di Sekolah Menengah Pertama dari 

Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia tahun 2009. 

Dalam jurnal tersebut dikemukakan bahwa dalam hubungannya 

dengan perilaku delinkuesi dalam siklus bullying disekolah, factor 

metode pendisiplinan dan pengajaran yang dilakukan oleh pihak 

sekolah sebagai upaya guru dapat mempengaruhi pola perilaku 

pelajar, disamping interaksi dengan teman bermain. Pelajar yang 

punya komitmen rendah terhadap sekolah juga berpotensi gagal 

dalam bidang akademis dan rentan mempunyai masalah perilaku 

delinkuensi bahkan bullying. 

Dari beberapa hasil penelitian dan sumber buku di atas cukup 

menjelaskan mengenai upaya dalam menangani dan menanggulangi perilaku 

bullying yang terjadi pada anak. Di sini penulis ingin memberikan perbedaan 

dengan skripsi yang penulis susun. Adapun perbedaannya dengan penelitian 

dan sumber buku di atas ialah belum adanya kerja sama antara guru BK dan 

guru PAI dalam menanggulangi perilaku bullying. Dan juga dari segi objek 

penelitian dan permasalahan yang diteliti belum pernah diteliti sebelumnya.   

Penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada bagaimana menangani 

dan melakukan tindakan antisipasi terhadap perilaku bullying. Sedangkan 

penelitian yang penulis susun memfokuskan bagaimana cara mendeteksi dan 
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menanggulangi dini perilaku bullying sebagai hasil dari kerja sama antara 

guru BK dan guru PAI.  

E. Landasan Teori 

1. Bullying  

a. Pengertian Bullying 

Kata bullying sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia, 

Prof. Sarlito menyebutkan bahwa makna sebenarnya dari kata bullying 

adalah penekanan dari sekelompok orang yang lebih kuat, lebih 

senior, lebih besar, lebih banyak terhadap seseorang atau bisa saja 

tehadap beberapa orang yang lebih lemah, lebih kecil, dan lebih 

junior. Penekanan ini tidak hanya terjadi sekali atau uda kali, akan 

tetapi berkelanjutan dari generasi ke generasi berikutnya.
11

 

Menurut Ken Rigby, definisi dari bully adalah suatu hasrat untuk 

menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi, menyebabkan 

sesorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh sesorang 

atau sekelompok orang yang kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya 

berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.
12

 

Sedangkan, menurut Elizabeth A. Barton, bullying didefinisikan 

sebagai suatu kesatuan agresi perilaku sesorang yang dilakukan 

terhadap oranglain yang digolongkan menjadi tiga kriteria : 

                                                 
11

 Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying : 3 Cara Efektif Menanggulangi 

Kekerasan Pada Anak, (Jakarta :Grasindo,2008),hlm.1 
12

 Ibid.,hlm.3 
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1. Bullying merupakan agresi yang dilakukan secara intensif baik 

secara fisik, verbal, dan tindakan tidak langsung lainnya. 

2. Bullying dilakukan secara berulang kepada korban selama lebih 

dari jangka waktu tertentu. 

3. Bullying terjadi dalam hubungan interpersonal yang ditandai oleh 

ketidakseimbangan yang nyata antar individu. Seperti ukuran 

kekuatan fisik, atau kekuatan  psikologi. Pada anak-anak yang 

memiliki pengaruh yang besar dalam kelompok teman sebaya 

mereka menunjukkan kekuatan paling besar dalam melakukan 

tindakan bullying kepada korban (anak yang dianggap lebih 

lemah).
13

Jadi, dapat disimpulkan bahwa bullying adalah suatu 

hasrat untuk menyakiti sesorang baik dilakukan oleh seseorang 

ataupun kelompok yang merasa lebih kuat terhadap seseorang yang 

dianggap lebih lemah. 

b. Jenis dan bentuk perilaku bully 

Bully dapat terjadi di lingkungan dimana terjadi interaksi antar 

manusia, meliputi : 

1) Sekolah (school bullying); 

2) Tempat kerja (workplace bullying); 

3) Melalui media internet dan tekhnologi digital (cyberbullying); 

4) Lingkungan politik (political bullying); 

5) Lingkungan militer (military bullying); 

                                                 
13

 Elizabeth A. Borton, Bully Prevention “Tips and Strategis for school Leaders and 

Classroom Teacher, ( California : Corwin Press,2003), hlm.1 
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6) Lingkungan sosial-ekonomi (social-economy bullying).
14

 

Menurut Tim Yayasan Semi Jiwa Amini sebagaimana diungkapkan 

kembali oleh Rina Mulyani bentuk-bentuk bullying dikategorikan 

menjadi 3, yaitu : 

1) Bullying fisik, seperti memuku, mencubit, menampar, dan 

memalak (meminta dengan paksa yang bukan miliknya). 

2) Bullying verbal, seperti memaki, menghina, menjuluki, 

meneriki, mempermalukan di depan umum, menuduh, 

menyoraki, menebar gosip, memfitnah, berkata jorok kepada 

korban, dan menyebarluaskan kejelakan korban. 

3) Bullying mental atau Psikologis, seperti mengintimidasi, 

mengecilkan, dan diskriminasi.
15

 

Selanjutnya Abd. Rahman Assegaf mengelompokkan perilaku 

kekerasan berdasarkan dari tingkatannya, yaitu :
16

 

1) Tingkat Ringan   

Indikator : kekerasan tertutup (covert), unjuk rasa, pelecehan 

martabat seseorang, penekanan psikis, kekerasan defensive. 

2) Tingkat Sedang 

                                                 
14

Isna Rudi, Informasi Perihal Bully : Indonesia Anti Bully, dalam 

https://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi_perihal_bullying.pdf diakses 

pada 28 Oktober 2015 
15

 Tim Yayasan Semai Jiwa Amini, Bullying Mengatasi di Sekolah dan Lingkungan 

Sekitar Anak (Jakarta : Grasndo, 2008)hlm.4 
16

Abd. Rahman Assegaf, Pendidikan Tanpa Kekerasan. . . .hlm.37  

https://bigloveadagio.files.wordpress.com/2010/03/informasi_perihal_bullying.pdf
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Indikator : terkait dengan fisik, pelanggaran aturan lembaga 

pendidikan, membawa nama, atribut atau simbol lembaga, 

kekerasan terbuka (overt), kekerasan kolektif (crowd). 

3) Tingkat Berat 

Indikator: ditangani oleh pihak berwajib, jalur hukum, di luar 

wewenang lembaga pendidikan kekerasan offensive. 

Sekolah yang mudah terdapat kasus bullying pada umumnya berada 

dalam situasi berikut : 

1) Sekolah dengan ciri perilaku diskriminatif di kalangan guru dan 

siswa; 

2) Kurangnya pengawasan dan bimbingan etika dari para guru; 

3) Sekolah dengan kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin; 

4) Adanaya kedisiplian yang sangat kaku atau lemah; 

5) Bimbingan yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten.
17

 

Dari penjelasan diatas perilaku bullying muncul disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain : 

1. Perbedaan kelas, ekonomi, agama, etnis, gender, dll; 

2. Tradisi senioritas; 

3. Situasi sekolah yang tidak harmonis atau diskriminatif; 

4. Karakter individu/kelompok 

5. Persepsi yang salah mengenai korban. 

                                                 
17

Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying : 3 Cara Efektif Menanggulangi 

Kekerasan   Anak… hlm.4 



19 

 

 

 

 

c. Komponen-Komponen Bullying 

1) Pelaku Bullying 

 Menurut Amanda Margia Psikolog dan dosen Psikologi di 

UPI YAI, selama perilaku seseorang mengarah pada tindakan 

mengintimidasi, melakukan kekersan (fisik ataupun verbal) 

terhadap orang lain ssehingga orang tersebut tidak bisa berfungsi 

sebagaimana mestinya maka orang tersebut bisa disebut sebagai 

pelaku bully.
18

 

 Pelaku bullying (kekerasan) bisa siapa saja yaitu pimpinan 

sekolah, guru, staf, murid, orang tua atau wali murid, bahkan 

masyarakat.
19

 

2) Korban Bullying 

 Menurut Amanda Margia Psikolog dan dosen Psikologi di 

salah satu fungsi dalam hidupnya mulai terganggu.
20

 Siswa/siswi 

yang menjadi korban bullying adalah siswa/siswi yang cenderung 

pasif, gampang terintimidasi, atau mereka yang memiliki sedikit 

teman, memiliki kesulitan untuk mempertahankan diri dan korban 

bisa juga lebih kecil dan lebih muda. 

                                                 
18

 Syarahsmanda Sugiartoputri, Kasus Bullying di Dunia Pendidikan Kembali 

Menelan Korban, http://www.fimela.com/read/2013/12/23/kasus-bullying-di-dunia-

pendidikan-kembali-menelan-korban, diakses 14 April 2016 pukul 11.05 
19

 Abd.Rachman Assegaf, Pendidikan. . .hlm.7 
20

 Syarahsmanda Sugiartoputri, Kasus. . . 

http://www.fimela.com/read/2013/12/23/kasus-bullying-di-dunia-pendidikan-kembali-menelan-korban
http://www.fimela.com/read/2013/12/23/kasus-bullying-di-dunia-pendidikan-kembali-menelan-korban
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3) Partisipan  

 Partipan merupakan orang yang tidak melakukan apa-apa 

untuk menghentikan bullying atau menjadi aktif terlibat dalam 

mendukung bullying.
21

 

 Menurut Coloroso sebagaimana diungkapkan kembali 

oleh Levianti terdapat empat faktor yang sering menjadi alasan 

partisipan tidak melakukan apa-apa, diantaranya : (a) Partisipan 

merasa takut akan melukai dirinya sendiri, (b) Partisipan akan 

merasakan takut menjadi target baru oelh pelaku, (c) Partisipan 

akan merasakan takut apabila ia melakukan sesuatu, maka akan 

memperburuk situasi yang ada. (d) Partisipan tidak tahu apa yang 

akan dilakukan.
22

 

d. Penyebab Bullying 

Sedangkan, menurut buku panduan melawan bullying yang ditulis 

oleh Katyana Wardhana, bahwa penyebab bullying antara lain : 

1. Permusuhan 

Permusuhan dan rasa kesal diantara pertemanan bisa memicu 

sesorang melakukan tindakan bullying. 

                                                 
21

 Ibid., 
22

 Levianti, “Komfromitas Dan Bullying Pada Siswa”, Jurnal Psikologi, Fakultas 

Psikologi Universitas Esa Unggul, vol 6 No.1(Juni, 2008).hlm.3 
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2. Rasa Kurang Percaya Diri dan Mencari Perhatian 

Sesorang yang kurang percaya diri seringkali ingin diperhatikan, 

salah satunya adalah dengan melakukan bullying. Dengan mem-

bully orang lain, mereka akan merasa puas, lebih kuat dan 

dominan. 

3. Perasaan Dendam 

Seseorang yang pernah disakiti atau ditindas biasanya 

menyimpan rasa dendam yang ingin disalurkan kepada orang lain 

sehingga orang lain merasakan hal yang sama, salah satunya adalah 

dengan melakukan bullying. 

4. Pengaruh Negatif dari Media 

Semakin banyak gambaran kekerasan di media baik televise, 

internet, dsb. Menjadi contoh buruk yang bisa menginspirasi 

sesorang untuk melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas.
23

 

 

e. Karakteristik Bully  

Ada beberapa karakteristik bullying, antara lain : 

1. Ada perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti 

korbannya; 

2. Tindakan itu dilakukan secara tidak seimbang sehingga 

menimbulkan perasaan tertekan pada korban; 

3. Perilaku itu dilakukan secara berulang atau terus-menerus.
24
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 Katyana Wardhana, Buku Panduan Melawan Bullying… hlm.17-18 
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Perilaku bully dapat didentifikasi melalui perbedaan gender, 

perbedaan umur, dan perbedaan suku. Berikut penjelasannya : 

1. Perbedaan Gender (Gender Difference) 

Dalam hal ini laki-laki lebih besar potensi untuk membully 

dibanding perempuan, dengan perbandingan 3:1. Perempuan 

cenderung memilih korban mereka.  

2. Perbedaan Umur (Age Difference) 

Dalam hal ini perilaku bully muncul pada saat akhir-akhir  

sekolah atau mereka yang berada di kelas lebih atas (senioritas). 

3. Perbedaan Suku (Ethnic Differences) 

Dalam hal ini perlilaku bully dipengaruhi oleh perbedaan suku. 

Kaum mayoritas biasanya mengintimidasi kaum minoritas.
25

 

 

f. Dampak atau bahaya bullying 

Perilaku bullying dapat memunculkan berbagai dampak buruk bagi 

korbannya, yakni antara lain : 

1. Bullying menimbulkan ketakutan dan gangguan psiklogi 

a) Penelitian National Association of School Psychologist 

menyampaikan bahwa setiap hari di Amerika Serikat ada 

160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dibully.  

                                                                                                                               
24

 Ibid.,hlm.8 
25

 Elizabeth A. Borton, Bully Prevention “Tips and Strategis for school Leaders and 

Classroom Teacher”… hlm.16-18 
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b) Penelitian yang diterbitkan jurnal Psychological Science 

menemukan bahwa orang yang di-bully lebih mungkin 

mengalami kesulitan dalam lingkungan pekerjaan. 

c) Jurnal yang sama melaporkan orang yang di-bully 

mengalami kesulitan dalam menjaga persahabatn jangka 

panjang dan hubungan baik dengan orang tua mereka. 

d) Penelitian yang dipimpin Melissa Hott dan Boston 

University menyorot bahwa mereka yang ditindas dapat 

melakukan bullying terhadap diri sendiri sehingga 

membahayakan diri sendiri. 

2. Bullying menimbulkan dendam dan budaya kekerasan 

Dalam dunia pendidikan saat ini banyak sekali kasus bullying 

yang dilakukan para senior kepada junior mereka, entah dalam 

bentuk masa orientasi, kaderisasi ekstrakurikuler, hingga dalam 

bentuk pertemanan sehari-hari yang dikenal dengan istilah 

“gencet” dan “labrak”. Itu semua dilakukan senior ketika junior 

telah naik tingkat, perasaaan dendam ini akan disalurkan pada 

junior dibawahnya sehingga membuat tradisi kekerasan di 

sekolahnya. 

3. Bullying dapat membahayakan nyawa orang lain. 

Bullying yang dilakukan bisa dalam bentuk kekerasan fisik 

yang dapat berujung pada hilangnya nyawa sesorang.
26

 

                                                 
26

 Katyana Wardhana, Buku Panduan Melawan Bullying… hlm.22-24 
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Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa, bully adalah suatu 

hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan kedalam aksi, 

menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara 

langsung oleh sesorang atau sekelompok orang yang kuat, tidak 

bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan 

perasaan senang.
27

 

Penelitian terbaru di bidang psikologi dan pendidikan telah 

menyelidiki hubungan antara pelaku bully dengan korban mereka. 

Diantaranya meliputi identifikasi karakteristik pelaku bully dan 

korbannya, asal-usul perilaku bully dan korbannya, dan strategi untuk 

mengurangi perilaku agresif pada pelaku bully dan mengembangkan 

ketrampilan asertif pada korban. 

Disamping adanya pelaku bully dan korban bully, terdapat pula 

saksi bully. Yakni orang yang menyaksikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung tindakan bully.
28

Saksi (witness) dari bully ini 

merupakan orang yang berada ditengah-tengah situasi berlangsungnya 

bully. Berikut merupakan tipe-tipe dari saksi bully : 

1) Bully Supporter 

Pada tipe ini, anak-anak yang menyaksikan tindakan bully justru 

menghasut pelaku bully. Mereka berpartisipasi dalam mengintimidasi 
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korban secara tidak langsung. Mereka tidak berinteraksi dengan 

korban, pada tipe pendukung ini mereka justru menciptakan 

lingkungan yang mendukung bagi pelaku bully untuk mengganggu 

korbannya. Karena itulah, pelaku bully dan pendukungnya saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

2) Interveners  

Pada tipe ini anak yang menjadi saksi bully menjadi penengah 

ketika bully berlangsung. Mereka berupaya untuk melerai ataupun 

menghentikan bully yang dilakukan oleh para pelaku bully kepada 

korbannya. Tipe ini cenderung membela korban selama situasi 

intimidasi, atau menghibur korban setelah intimidasi. 

3) Passive Supporters 

Pelaku dan pelaku bullyingsering menganggap anak pada tipe ini 

sebagai pendukung tindakan karena mereka pasif terlibat namun tidak 

aktif campu tangan daam situasi. 

4) Adults 

Dalam hal ini, pengaruh personil sekolah dan anggota keluarga 

memainkan peran dalam hubungan sebagai saksi. Personil sekolah dan 

keluarga terutama orang tua mempunyai peran penting dalam hal 

membentuk karakter anak.
29

  

g. Hukuman Bullying  
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Bullying merupakan tindakan kriminal. Bullying sebenarnya 

merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat 

dikenakan hukum oleh undang-undang. Berikut pasal-pasal yang 

mengatur mengenai perilaku bullying tersebut, yakni : 

1. Aspek Hukum Perlindungan Anak 

Undang-Undang Perlindungan Anak  

a. Pasal 76 C UU No.35 tahun 2014 

“Setiap orang dilarang menempatkan membiarkan, 

melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 

kekerasan Anak”. 

b. Pasal 80 ayat 1 UU No.35 tahun 2014 

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 

72.000.000,00”. 

c. Pasal 54 UU No.35 tahun 2014 

“Anak di dlaam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 

mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, 

kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh 

pendidi, tenaga kependidikan, sesame peserta didi, dan/atau 

pihak lain”. 

2. Aspek Hukum Cyber Crime 
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Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

a. Pasal 27 ayat 3  

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses 

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. 

b. Pasal 45 ayat 1 

“Setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, atau ayat 4 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda 

paling banyak Rp 1.000.000.000,00”. 

c. Pasal 28 ayat 2 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar-golongan 

(SARA)”.
30

 

2. Mendeteksi Dini dan Menanggulangi  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendeteksi berasal dari kata 

deteksi yang artinya usaha menemukan dan menentukan keberadaan, 

anggapan, atau kenyataan. Mendeteksi memiliki arti menemukan atau 
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menentukan keberadaan atau kenyataan sesuatu.
31

 Sedangkan dini 

memiliki arti sebelum waktunya.
32

 Jadi, mendeteksi dini ialah usaha 

untuk menentukan dan menemukan keberadaan sesuatu sebelum 

waktunya. Dalam kasus bullying ini, mendeteksi dini perilaku bullying 

berarti menentukan, melacak, dan menemukan gejala-gejala yang muncul 

yang menunjukkan perilaku bullying sebelum terjadinya dampak yang 

lebih buruk. 

Menurut ahli Forensik bernama Lambroso, mengatakan bahwa orang-

orang dengan tipikal wajah tertentu juga memiliki bakat untuk 

melakukan tindak criminal. Bentuk wajah yang khas ini menurut beliau 

yaitu memiliki dahi datar, mata besar, rahang besar, wajah asimetris, dan 

lain-lain. Begitu pula dengan tindakan bully ada hubungannya dengan itu 

karena perilaku ini mengarah pada tindak kriminal. 
33

 

Bakat perilaku kanak-kanak dan tekstur wajah Lambroso seperti ini 

juga akan muncul jika tidak didukung lingkungan yang memfasilitasinya. 

Sebaliknya tanpa bakat-bakat pun akan muncul pelaku-pelaku bullying 

jika didukung lingkungan yang memfasilitasinya. Jadi, faktor bakat 
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dalam diri seseorang dan lingkungan akan menjadi faktor penentu 

seseorang menjadi pelaku tindakan bullying atau tidak.
34

 

 

Berikut adalah ciri-ciri anak yang rentan dibully : 

1. Anak yang cenderung sulit bersosialisasi, sehingga sering dianggap 

“culun”. 

2. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain (kelebihan berat badan 

atau memiliki bentuk fisik yang berbeda misalnya berkuping capang, 

atau berbibir tebal. 

3. Anak yang cenderung berbeda dengan yang lain (berasal dari keluarga 

yang berkecukupan, sangat sukses atau sangat payah dalam suatu 

bidang tertentu).
35

 

Sedangkan anak yang senang mem-bully temannya memiliki ciri-ciri : 

1. Anak yang cemburu karena merasa gagal dalam hal akademik atau 

non akademik; 

2. Anak yang mengalami masalah dalam keluarga; 

3. Anak yang terlalu dimanja di rumah; 

4. Anak yang ingin mendapat pengakuan, biasanya karena di rumah 

kurang endapat perhatian; 
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5. Anak yang sakit hati karena secara psikologis merasa kalah bersaing 

dengan sang calon korban bullying.
36

 

Bullying dapat disebabkan oleh lingkungan di keluarga. Berikut ciri-

ciri keluarga yang rentan bullying, yakni : 

1. Keluarga yang hubungan rumah tangga orang tuanya tidak harmonis 

dan diperlihatkan kepada anaknya. 

2. Keluarga yang memiliki komunikasi yang kurang.
37

 

Menanggulangi dalam KBBI memiliki arti mengatasi sesuatu. Jadi, 

menanggulangi perilaku bullying memiliki arti mengatasi dampak-

dampak ditimbulkan dari perilaku bullying.  

Komitmen guru di sekolah menjadi faktor yang menentukan dalam 

penurunan kasus bullying. Salah satu penyebab minimnya penanganan 

yang dilakukan guru adalah ketramplan guru penanganan yang rendah 

mengenai perilaku bullying pada siswa-siswanya.
38

 Semakin guru 

memahami dan memiliki ketrampilan maka penangannannya menjadi 

lebih intensif. 

Beberapa hal dilakukan untuk menanggulangi perilaku bullying yang 

muncul, baik bagi korban maupun pelaku bullying. Berikut upaya untuk 

menanggulangi perilaku bullying, yaitu : 

                                                 
36

 Ibid.,hlm.52 
37

 Ibid.,hlm.53 
38

 Allen, K.P. (2010). Classroom management, bullying and teacher practies. 

Spring, 34 (1)  

 



31 

 

1. Menanggulangi perilaku bullying bagi korban 

a) Ajak anak untuk mencurahkan isi hatinya. Kebanyakan korban 

bullying merasa takut dan tertekan untuk membicarakan apa yang 

terjadi. Dengan menjadi tempat bicara , hal itu akan melegakan sedikit 

keadaannya.  

b) Bantu mereka mengelola lonjakan kemarahan dan agresi yang 

mereka rasakan biasanya diarahkan tidak hanya untuk orang lain 

tetapi juga untuk dirinya sendiri. 

c) Temukan cara untuk menghidupkan kembali harga diri mereka dan 

tidak mengingat kembali terhadap rasa malu dan membenci diri 

sendiri. 

d) Tunjukan kasih sayang yang besar kepada mereka untuk 

memperkuat perasaan diterima, dihargai, dan dicintai.
39

 

 

2. Menanggulangi perilaku bullying bagi pelaku 

a) Segera ajak anak bicara mengenai apa yang ia lakukan. Jelaskan 

bahwa tindakannya merugikan diri sendiri dan orang lain. Upayakan 

bantuan dari tenaga ahli agar masalah tertangani dengan baik dan 

selesai dengan tuntas. 

b) Cari penyebab anak melakukan hal tersebut. Penyebab yang 

menjadi penentu penanganan. Anak yang menjadi pelaku karena rasa 

rendah diri  tentu berbeda dengan pelaku yang disebabkan oleh 
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dendam karena pernah menjadi korban. Demikian juga bila pelaku 

disebabkan agresifitasnya yang berbeda. 

c) Posisikan diri untuk menolong anak, bukan menghakimi anak. 

d) Ajarkan rasa empati terhadap sesame, agar anak melihat tindakan 

mereka dari perspektif korban. 

e) Ajak anak untuk mengelola energinya pada hal-hal positif, seperti 

menyalurkan hobi dan bakatnya. 

f) Menetapkan aturan perilaku yang konsisten. Pastikan anak 

memahami aturan dan hukuman yang mereka langgar sehingga 

mereka terbiasa dengan aturan dan norma-norma yang ada.
40

 

Dalam hal ini seorang pendidik memiliki peran yang sangat penting 

dalam mendeteksi perilaku bully dini di dalam kelas untuk menghambat 

atau mencegah dampak dari tindakan bully. Diantaranya adalah 

sosiometri, observasi kelas, dan responsive terhadap laporan siswa yang 

berindikasi kearah bully.
41

 

Terdapat upaya-upaya untuk mencegah perilaku bullying, antara lain : 

1. Ajarkan cinta kasih antar sesama 

Dengan mengajarkan cinta kasih antar sesame kepada anak-anak, 

adalah cara efektif untuk mencegh anak menjadi korban bullying atau 

pelaku bullying di masa depan. Membesarkan mereka di tengah 

lingkungan yang penuh juga mampu menjauhkan abak menjadi 
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korban dan pelaku bullying. Dari apa yang mereka dapat akan mereka 

terapkan di lingkungan sekolahnya. 

2. Buat kedekatan emosional dengan anak 

Dengan membuka ruang emosional dengan anak, ternyata mampu 

mengetahui apa yang terjadidi dalam kehidupan sosialnya di luar 

rumah.  

3. Membangun rasa percaya diri anak 

Mereka yang melakukan bullying mencari korban yang dianggap 

lemah, rapuh, penakut, pemalu, tidak memiliki teman, dan tidak 

mempunyai rasa percaya diri. Karenanya ajari anak untuk 

menunjukkan sikap percaya diri yang cukup, terutama di hadapan 

orang lain. Karena rasa percaya diri akan membentuk mekanisme 

pertahanan dalam menghadapi praktek bullying. 

4. Memupuk keberanian dan ketegasan 

Ajari anak untuk meunjukkan keberanian dan ketegasan. Ini tidak 

berarti mengajarkan anak untuk melawan dengan kekerasan, namun 

setidaknya mereka harus punya keberanian untuk berkata „tidak‟ 

atau‟berhenti‟ saat ditindas. 

5. Kembangkan kemampuan sosialisasi anak 

Dengan kemampuan bersosialisasi yang cukup anak akan 

mempunyai rasa percaya diri yang memadai untuk mendapatkan 

penghargaan yang sepantasnya dari lingkungan sekitar. 

6. Ajarkan etika dengan sesama 
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Sejak dini ajarkan kepaada anak untuk peduli dan menghargai 

sesame. Ajak anak untuk mengenal karakter di lingkungan sosialnya, 

sehingga mereka belajar untuk bertenggang rasa dengan sekitar serta 

menyadarkan mereka bahwa mereka hidup bersama dengan orang 

lain. 

7. Memberikan teguran mendidik, jika melakukan kesalahan 

Berikan teguran yang mendidik kepada anak yang melanggar etika 

atau melakukan tindakan tidak terpuji, dengan penekanan yang sesuai 

dengan pelanggaranya. Namun jangan sampai berlebihan, karena 

sikap berlebihan akan membuat anak mendendam rasa ingin 

membalas. 

8.  Tanamkan nilai-nilai keagamaan 

Keyakinan anak kepada Tuhan-nya dan nilai-nilai kegamaan akan 

menjaga mereka dari segala tindakan kekerasan, termasuk bullying. 

9. Dampingi anak untuk menyerap informasi 

Perilaku bullying yang dilakukan anak-anak terkadang dicontoh 

dari media dan gambaran yang mereka lihat, seperti televisi dan 

internet. Damping anak-anak agar tidak mencontoh tindakan-tindakan 

tidak terpuji yang mereka serap lewat media tersebut.
42

 

Seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya mengenai 

sekolah merupakan tempat yang paling rentan terhadap bullying, maka 
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dari itu, guru sebagai pendidik harus bisa berperan untuk mencegah 

bullying, dengan : 

1) Pembentukan nilai-nilai persahabatan 

Pembentukan nilai-nilai persahabatan sangat penting dilakukan 

di lingkungan sekolah agar tercipta hubungan pertemanan yang 

saling menghargai diantara murid-murid di sekolah, serta 

menjauhkan mereka dari kekerasan. 

2) Pemberdayaan siswa untuk pro-sosial, aktif dan berprestasi 

Bullying sering dikaitkan dengan ego sesorang untuk 

mendapatkan sebuah eksistensi dan dominasi di komunitasnya. 

Oleh karena itu, para guru sebaiknya mendorong siswa untuk 

meningkatkan eksistensinya lewat hal-hal positif seperti kegiatan 

social dan prestasi di sekolah dibandingkan dengan melakukan 

tindakan bullying. 

3) Membangun komunikasi efektif 

Komunikasi efektif antara guru dan murid sangat penting. 

Karena dengan komunikasi yang efektif guna membantu siswa 

untuk dapat berbagi masalah dengan guru mengenai permaslahan 

yang mereka alami. Siswa di sekolah berada dalam masa 

pembentukan karakter dan kepribadian social, sehingga semua 

pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan keberadaan 
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siswa di sekolah bertanggung jawab untuk mendampingi, membina 

dan mendidik mereka.
43

 

 

 

3. Bimbingan Konseling 

a. Pengertian Bimbingan Konseling  

Bimbingan Konseling adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris 

“Guidance and Counseling”. Kata “Guidance” adalah kata dalam 

bentuk masdar yang berasal dari kata kerja “in guide” artinya 

menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang orang lain ke jalan 

yang benar. Jadi kata “guidance” berarti pemberian petunjuk, pemberian 

bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. 

Sedangkan kata “counseling” adalah kata dalam bentuk masdar dari “to 

councell” yang artinya memberikan nasehat, atau memberi anjuran 

kepada orang lain secara face to face.
44

 

Menurut Prayitno dan Erman Amti, bahwa bimbingan adalah proses 

pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang 

atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar 

orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri 

dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang 

ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang 
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berlaku.
45

Sedangkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang 

dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut 

konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah 

(disebut klien) yang bermuara pada pemecahan masalah yang dihadapi 

oleh klien.
46

 

b. Tujuan Bimbingan Konseling 

Tujuan bimbingan konseling dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 

1) Tujuan Umum 

Tujuan umum dari layanan bimbingan konseling adalah 

sesuai dengan tujuan pendidikan, sebagaimana dinyatakan dalam 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Tahun 

1989 (UU No.2/1989), yaitu terwujudnya manusia Indonesia yang 

seutuhnya yag cerdas, yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekeri luhur, memiliki pengetahuan 

dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadianyang 

mantap dan mandiri, sera tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, maka dapat 

disimpulkan tujuan umum layanan bimbingan konseling adalah 

membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya serta 

memmilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan 
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untuk merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja.
47

 

 

 

2) Tujuan Khusus 

Secara khusus layanan bimbingan dan konseling bertujuan 

untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan 

perkembangan meliputi aspek pribadi sosial, belajar dan karier. 

Bimbingan pribadi sosial dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan 

tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi 

yang takwa, mandiri dan bertanggung jawab. Bimbingan belajar 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan 

pendidikan. Bimbingan karir dimaksudkan untuk mewujudkan 

pribadi pekerja yang produktif.
48

 

c. Peran Konselor 

Dalam Permendiknas No 27 tahun 2008 menjelaskan tentang 

standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Dalam 

permendiknas tersebut juga menjeaskan pengertian konselor. 

Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah 

menyelesaikan pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi 

Bimbingan Konseling dan Profesi Konselor dari Perguruan Tinggi 

penyelenggara program pengadaan tenaga kependidikan yang 
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terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang menrima pelayanan yang 

profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan pelayanan 

bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan 

nonformal diselenggarakan oleh konselor.
49

 

Agar pemberian layanan konseling berlangsung secara efektif, 

maka konselor dituntut untuk menampilkan perannya sebagai berikut: 

1) Mengadopsi sikap ekumenik, yaitu sikap dan pendekatan konseling 

yang sesuai dengan latar belakang agama dan afiliasi klien. 

2) Menggunakan “Denoinational Therapeutic”, yaitu pendekatan 

konseling disesuaikan dengan keyakinan klien sebagai anggota 

kelompok dari agama tertentu. Hal ini diperlukan gar konselor dapat 

melakukan sharing dengan klien, sehingga diperoleh pemahaman 

yang mendalam. 

3) Membangun hubungan terapeutik melalui beberapa kondisi yang 

membantu,  seperti menciptakan rapport, kepercayaan (trust), empati, 

kehangatan, respect, penerimaan, dan kredibilitas. Kondisi ini 

dipandang sebagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap 

keberhasilan konseling yang positif.
50

  

Seorang konselor tidak dilahirkan bukan karena pendidikan dan 

latihan profesionalnya semata-mata. Menjadi konselor berkembang 
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melalui proses yang panjang, dimulai dengan mempelajari berbagai teori 

dan latihan serta berusaha belajar dari pengalaman praktik 

konselingnya.
51

 

Menjadi konselor yang baik, yaitu konselor yang efektif, perlu 

mengenal diri sendri, mengenal klien, memahami maksud dan tujuan 

konseling, serta menguasai proses konseling. Membangun hubungan 

konseling (counseling relationship) merupakan hal penting dan 

menentukan dalam melakukan konseling. Seorang konselor tidak dapat 

membangun hubungan konseling jika tidak mengenal diri maupun klien, 

tidak memahami maksud dan tujuan konseling serta tidak menguasai 

proses konseling. 

Konselor adalah sesorang yang memiliki kualitas dan ciri-ciri 

pribadi tertentu yang dapat memperlancar  pekerjaannya. Ciri-ciri penting 

tersebut dikemukakan antara lain Corey sebagai berikut :
52

 

a) Memiliki cara-cara sendiri. Konselor selalu ada dalam proses 

pengembangan gaya yang unik, yang menggambarkan filsafat dan 

gaya hidup pribadinya, dan walaupun bebas meminjam ide-ide dan 

teknik-teknik orang lain, ia tidak secara mekanis menirunya. 
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b) Memilikinya kehormatan diri dan apresiasi diri. Mereka dapat 

meminta, dibutuhkan, dan menerima dari orang lain, dan tidak 

menutup diri dari orang lain sebagai suatu tampilan kekuatan semu. 

c) Mempunyai kekuatan yang utuh, mengenal dan menerima 

kemampuan sendiri.  

d) Terbuka terhadap perubahan dan mau mengambil risko yang lebih 

besar. 

e) Terlibat dalam proses-proses pengembangan kesadaran tentang diri 

dan orang lain. 

f) Mau dan mampu menerima dan memberikan toleransi terhadap 

ketidakmenentuan. 

g) Memiliki identitas diri.  

h) Mempunyai rasa empati ang tidak posesif. 

i) Pilihan mereka berorintasi pada kehidupan. Sangat peduli untuk 

menjalani hidup dan bukan sekedar hidup semata-mata. 

j) Otentik, nyata, sejala (congruent), jujur, dan bijak.  

k) Memberi dan menerima kasih sayang, dapat memberikan sesuatu 

dengan sepenuh hati. 

l) Hidup pada masa kini. 

m) Dapat berbuat salah dan mau mengakui kesalahan. 

n) Dapat terlibat secara mendalam dengan pekerjaan-pekerjaan dan 

kegiata-kegiatan kreatif, menyerap makna yang kaya dalam hidup 

melalui kegiatan-kegiatan.  
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d. Tugas Guru Bimbingan Konseling 

Guru memiliki 2 peran yakni sebagai pendidik dan pengajar.
53

 

Selain itu guru juga dituntut sebagai pembimbing, yang perlu 

memiliki pemahaman yang seksama tentang para siswanya, 

memahami segala potensi dan kelemhanannya, masalah dan kesulitan-

kesulitannya, dengan segala latar belakangnya. Selain memberikan 

bimbingan, juga diharapkan memberikan konseling. 

Fungsi  seorang pembimbing di sekolah ialah membantu kepala 

sekolah beserta staffnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan 

sekolah. Seiring dengan fungsi ini maka seorang pembimbing 

mempunyai tugas-tugas tertentu, yaitu : 

1) Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau 

keadaan sekolah. 

2) Berdasarkan atas hasil penelitian atau observasi tersebut maka 

pebimbing berkewajiban memberikan saran-saran ataupun 

pendapat-pendapat kepala sekolah ataupun kepada staf pengajar 

yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah. 

3) Menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik yang 

bersifat preventif, preservatif, dan korektif ataupun kuratif.
54
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4. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik 

menuju terbentuknya kepribadian yang utama. 

Kata “Islam” dalam “Pendidikan Islam” menunjukkan warna 

pendidikan tetentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan 

yang Islami, yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam.
55

 

Jadi, yang dimaksud dengan pendidikan Islam adalah bimbingan 

yang diberikan oleh sesorang kepada sesorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat, 

pendidikan Islam ialah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi 

muslim semaksimal mungkin.
56

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Adapun tujuan pokok dari pendidikan Islam adalah mendidik budi 

pekerti dan pendidikan jiwa. Dapat pula dikatakan, bahwa tujuan 

pendidikan Islam sejalan dengan misi Islam itu sendiri, yaitu : 
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mempertinggi nilai-nilai akhlak, hingga mencapai tingkat akhlak al-

karimah.
57

  

Sedangkan tujuan akhir dari Pendidikan Agama Islam adalah untuk 

mendapat kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan 

hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Al-

Baqarah ayat 201, yang berbunyi : 

                                       

Artinya :  Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan 

kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah kami dari siksa neraka”. 

c. Tugas Guru Pendidikan Agama Islam 

Pendidik atau guru merupakan salah satu fakor tenaga pendidikan 

yang sangat penting, karena pendidikan akan mengantarkan peserta 

didik ke arah kedewasaan. Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai 

tugas yang tidak ringan dibandingkan guru bidang studi lainnya. Hal 

ini dikarenakan, selain menyampaikan mata pelajaran agama, juga 

mereka bertujuan terhadap pembentukn kepribadian siswa dengan 

nilai-nilai Agama Islam.  

Adapun tugas dari Guru Pendidikan Agama Islam adalah : 
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1) Mengajarkan ilmu pengetahuan agama Islam. 

2) Menanamkan keislaman dalam jiwa anak. 

3) Mendidik anak agar taat menjalankan agama. 

4) Mendidik anak agar berbudi pekerti mulia.
58

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena 

dalam hal ini pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat untuk 

mencermati sasaran dan objek penelitian. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara 

kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan 

masyarakat, sejarah, tingkah aku, fungsional organisasi, pergerakan 

social, dan hubungan kekerabatan.
59

 

Sedangkan menurut Lexy J. Moleong metode kualitatif adalah metode 

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena empiris secara 

holistik dengan cara mendeskripsikan ke dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah.
60
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Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research). 

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta.   

2. Pendekatan  

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan psikologi. Dimana penelitian dilakukan terhadap peristiwa 

atau pengalaman-pengalaman kejiwaan individu serta pengalaman –

pengalaman yang terkait dengan rasa keagamaan seseorang. 

Melalui pendekatan ini diharapkan penulis memperoleh informasi 

yang mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama 

guru BK dan guru PAI dan pengalaman mereka berkaiatan dengan upaya 

mendeteksi dini dan menanggulangi perilaku bullying di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakara. 

3. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah tempat darimana bukti atau data 

diperoleh.
61

Sedangkan dalam hal pemilihan sampel penelitian ini, 

peneliti memilih menggunakan teknik nonprobability sampling berbentuk 

purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan 

pertimbangan-pertimbangan tetentu yang sebelumnya telah ditentukan 

oleh peneliti. Diantara yang menjadi sumber data dalam penelitian ini 

adalah : 
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a. Kepala SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta sebagai narasumber 

terkait dengan gambaran umum masing-masing sekolah sejak 

berdirinya hingga saat ini dengan segala aspek perkembangannya dan 

memberikan informasi mengenai upaya mendeteksi dan 

menanggulangi dini bullying.  

b. Kepala Tata Usaha SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta sebagai 

narasumber terkait keadaan guru, karyawan, dan siswa.   

c. Waka Kesiswaan, Kurikulum, Humas, dan Sarana Prasarana SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta, sebagai narasumber pokok dalam 

penelitian yang peneliti lakukan, pengambilan data diperoleh dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

d. Guru Bimbingan Konseling dan Guru Pendidikan Agama Islam SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta sebagai narasumber utama dalam 

penelitian yang peneliti lakukan berkaitan dengan peran yang 

dilakukannya dalam kerjasama mendeteksi dan menanggulangi dini 

perilaku bullying. SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta memiliki 

Jangka Vennianta, S.Pd. dan Nadhmi, S.Pd. Serta empat orang guru 

PAI (ISMUBA), yakni A. Syafiqur Rohman, S.Ag., Kamijan, BA., 

Agus Sutrisno, S.Ag.dan Septiyana Munawaroh. 

e. Siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Siswa juga menjadi 

bagian dari subjek penelitian ini, melalui siswa akan diperoleh data 

mengenai aktifitas mereka serta bentuk layanan konseling yang 

diberikan oleh guru BK. Peneliti mengambil beberapa siswa di SMP 
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Muhammadiyah 5 Yogyakarta yang pernah terlibat dalam kasus 

bullying. Peneliti mendapatkan data tentang siswa dari informasi guru 

BK berdasarkan pada daftar cek masalah yang ada di guru BK. 

Kemudian setelah diketahui nama-nama yang termasuk kriteria, 

selanjutnya peneliti akan mengambil data dengan melakukan 

wawancara. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Semua orang dapat mencari data dalam suatu kegiatan penelitian, 

namun tidak semua orang mampu memilih data yang relevan dengan 

topik penelitian, melakukan pembahasan, menganalisis yang akhirnya 

mampu membuat kesimpulan yang berkaitan dengan hipotesis.
62

 

Pengumpulan data penelitian kualitatif bukanlah mengumpulkan data 

melalui instrument seperti halnya penelitian kuantitatif di mana 

instrumennya dibuat untuk mengukur variable-variabel penelitian. 

Tetapi, pengumpulan data dalam penelitian kualitatf instrument 

utamanya adalah peneliti sendiri (human instrument), untuk mencari data 

dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/subjek yang 

diteliti.
63

 

 Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendasar melalui pengalaman dari peneliti yang langsung berproses dan 

melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan 
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latar yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa 

adanya dan catatan-catatan lapangan. Karena itu dalam penelitian ini 

peneliti terjun langsung untuk mengenal subjek penelitian yang 

bersangkutan. Maka, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan 

diantaranya :
64

 

a. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan.
65

Yang dilakukan waktu pengamatan adalah mengamati 

gejala-gejala social dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-

kali, dan mencatat segera dengan memakai alat bantu seperti alat 

pencatat, formulir dan alat mekanik. Dalam pelaksanaannya 

digunakan alat bantu seperti checklist, skala penilaian atau alat bantu 

lainnya.
66

  

Pengamatan yang dilakukan peneliti dengan terjun secara langsung 

ke lokasi penelitian yaitu di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta untuk 

mengamati keadaan sekolah, perilaku dan aktivitas Guru PAI dan 

Guru BK dalam mendeteksi dini dan menanggulangi perilaku bullying 

di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. Dan juga perilaku dan 

aktivitas siswa dalam lingkungan sekolah. Observasi dilakukan 

dengan cara mencatat fenomena yang muncul, dan mempetimbangkan 
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hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut, serta mengamati 

secara langsung aktifitas pelayanan konseling spiritual yang dilakukan 

Guru PAI dan Guru BK kepada siswa.
67

. 

Metode observasi ini peneliti pilih dengan alasan bahwa observasi 

sesuai dengan ciri salah satu penelitian kualitatif, yakni peneliti 

merupakan instrument utama. Dan juga dengan pengamatan langsung, 

peneliti dapat mengetahui kejadian di lokasi dengan benar-benar real.  

b. Wawancara  

Teknik wawancara (interview) adalah cara-cara memperoleh data 

menegani upaya guru BK dan guru PAI dalam mendeteksi dini dan 

menanggulangi dini perilaku bullying di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta dengan berhadapan secara langsung, bercakap-cakap, baik 

antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. 

Wawancara peneliti lakukan kepada informan pokok atau key person 

yaitu Guru PAI dan Guru BK serta siswa.
68

  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

mendalam (in dept interview), yakni proses memperoleh keterangan 

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil menatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

(guide)wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan 
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wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan 

informan.
69

Di sisi lain juga diungkapkan bahwa : “In qualitative 

studies, interviews often take place with one is a participant observer, 

although people in the setting may not realize that the informal 

conservations they have been engaged in are interviews. In the feld it 

is sometimes possible to arrange interviews with people whom the 

rearcher believes may add to her or his understanding of the 

phenomenon being studied. Formal arrangements such as this also 

take place when interviews are the primary means of inquiring about 

some phenomenon. Participants agree to be interviewed to help the 

researcher pursue his or her focus of inquiry.”Dari paparan Maykut 

tersebut tampak bahwa kajian-kajian kualitatif , teknik wawancara 

kerap kali berperan sewaktu seseorang sedang berperan sebagai 

seorang pengamat partisipan, meskipun orang-orang yang berada di 

latar penelitian, mungkin tidak menyadari bahwa percakapan informal 

mereka adalah merupakan wawancara. Di lokasi penelitian kadang-

kadang mungkin mengatur wawancara dengan orang-orang yang 

menurut keyakinan peneliti bisa menambah pemahamannya tentang 

fenomena yang dikaji.
70

 

Metode wawancara mendalam (in dept interview) adalah sama 

seperti metode wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan 

wawancara, peran informan, dan cara melakukan wawancara berbeda 
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dengan wawancara pada umumnya. Wawancara mendalam dilakukan 

berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di 

lokasi penelitian.
71

 

Proses wawancara yang peneliti lakukan diawali dengan 

wawancara ringan, dengan daftar pertanyaan yang peneliti susun 

berdasarkan kerangka teori. Kemudian hasil wawancara tersebut 

peneliti klasifikasikan yang kemudian menjadi bahan analisis. Peneliti 

membandingkan hasil wawancara tersebut dengan kerangka teori 

untuk mengambil kesimpulan. Teknik obesrvasi dan wawancara akan 

peniliti kombinasikan, sehingga saat melakukan wawancara, peneliti 

juga melakukan observasi. Selain untuk efisiensi waktu, hal ini juga 

akan mempermudah penggunaan teknik pengumpulan data. 

c. Dokumentasi   

Teknik berikutnya yang digunakan peneliti adalah teknik 

dokumentasi. Dokumen yang diketik dapat berupa berbagai macam, 

tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dibedakan menjadi dua macam 

yaitu : 1) Tulisan, seperti : rancangan program guru PAI dan guru BK 

SMP Muhammadiyah 5 Yoyakarta, catatan harian, dan surat-surat, 2) 

Gambar dan lambang, seperti, seperti foto, peta, lukisan, video, tanda 

tangan, dan sebagainya.
72

 Dalam kaitannya dengan penelitian ini, 

peneliti juga menggali data tentang gambaran umum Muhammadiyah 

5 Yogyakarta, struktur organisasi BK, program-program guru PAI dan 
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BK dalam program anti-bullying, pelayanan BK, rekam data lima 

tahun terakhir tentang kasus-kasus kekerasan (bullying) yang 

ditangani BK, serta data-data lainnya yang dibutuhkan. 

5. Metode Analisa Data 

Metode analisa data penelitian, peneliti menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif yaitu setelah pengumpulan data dan menyeleksi data, 

penulis mencoba melakukan penyerdehanaan data ke dalam bentuk 

paparan untuk memudahkan pembaca dalam memahami, kemudian di 

interpretasikan dengan jelas untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan, data dipaparkan sedetail mungkin dengan uraian-uraian serta 

analisis kualitatif dengan langkah-langkah induktif yaitu menganalisis 

dari hal-hal yang brsifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang 

bersifat umum. 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data ini dilakukan dengan metode triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. 

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dengan 

teknik. Triangulasi dengan teknik berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 
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pengumpulan data yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat 

tercapai dengan jalan :
73

 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan; 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan bukti di lapangan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan penelitian ini, maka peneliti 

akan sampaikan garis-garis besar dalam system pembahasan. Sistematika 

dalam skripsi ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir. 

Adapun sistematika dalam skrpsi ini adalah sebagai berikut : 

Bagian awal skripsi disebut dengan halaman-halaman formalitas meliputi 

halaman judul, surat pernyataan keaslian, surat ersetujuan skripsi, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, transliterasi, daftar table, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. 
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Bagian utama pada BAB I berisi pendahuluan, dalam bab ini meliputi : 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Pada bab ini, peneliti bermaksud untuk mengarahkan pembaca 

mengenai isi skripsi. 

BAB II berisi gambaran umum SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, 

berisi mengenai sejarah sekolah yang diteliti dan apa saja yang menyangkut 

tentang situasi dan kondisi sekolah yang ada pada saat ini. Seperti : letak 

geografis, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, kondisi tenaga 

pendidik dalam kependidikan, kondisi siswa, kondisi sarana dan prasarana, 

kegiatan harian siswa, kegiatan ekstrakurilkuler, dan kegiatan organisasi. 

BAB III berisi tentang kegiatan inti dan pembahasannya. Bab ini 

merupakan jawaban dari rumusan masalah tentang bentuk kerjasama guru BK 

dan guru PAI dalam mendeteksi dan menanggulangi dini perilaku bullying 

sebagai tindakan antisipatif siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, serta 

faktor pendorong dan penghambat kerjasama guru BK dan guru PAI dalam 

mendeteksi dan menanggulangi dini perilaku bullying sebagai tindakan 

antisipatif siswa SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta. 

BAB IV berisi penutup, pada bagian ini tersiri dari kesimpulan dari hasil 

penelitian, saran-saran, dan penutup. Bab ini merupakan temuan teoritis 

praktis dan akumulasi dari keseluruhan penelitian. 
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Bagian akhir dari skripsi ini meliputi daftar pustaka yang dihunakan 

peneliti dalam penelitian dan berbagai lampiran yang terkait dengan 

penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang upaya guru BK dan guru 

PAI dalam mendeteksi dini dan menanggulangi perilaku bullying antar 

siswa di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Upaya Guru BK dan PAI dalam Mendeteksi Dini Kasus Bullying di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, antara lain : 

a. Upaya mendeteksi dini perilaku bullying yang dilakukan guru BK 

antara lain :  

1) Dengan pengamatan langsung kepada siswa, yaitu melihat 

keadaan siswa secara langsung dan mengamati tingkah laku 

siswa,  

2) Adanya laporan/informasi dari Bapak/Ibu guru Mata 

Pelajaran,  yaitu laporan-laporan yang didapat akan menjadi 

bahan tindak lanjut dari permasalahan yang timbul. 

b. Upaya mendeteksi dini perilaku bullying yang dilakukan guru PAI 

antara lain :  

1) Melakukan kerjasama dengan warga sekolah lainnya baik 

guru, karyawan, maupun siswa 

2) Melakukan pengamatan langsung 
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2. Upaya Guru BK daan Guru PAI dalam menanggulangi perilaku 

bullying di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, antara lain : 

a. Upaya yang dilakukan guru BK dalam menanggulangi 

perilaku bullying dibagi menjadi dua yakni secara 

umum dan secara khusus, antara lain : 

Secara Umum : 

1) Identifikasi masalah; 

2) Pemanggilan siswa; 

3) Pemanggilan orang tua; 

4) Konferensi Kasus; 

5) Alih Tangan Kasus 

Secara Khusus : 

1) Mengajarkan cinta kasih antar sesama 

2) Membuat kedekatan emosional dengan anak 

3) Membangun rasa percaya diri anak 

4) Memupuk keberanian dan ketegasan 

5) Mengembangkan kemampuan sosialisasi anak 

6) Mengajarkan etika dengan sesama 

7) Memberikan teguran mendidik, jika melakukan 

kesalahan 

8) Menanamkan nilai-nilai keagamaan 

9) Dampingi anak untuk menyerap informasi 
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Proses yang dilakukan BK dalam menanggulangi perilaku 

bullying, yaitu : 

a) Bagi Korban : 

(1) Berupaya mencari informasi mengenai apa yang terjadi 

dan menekankan bahwa kejadian tersebut bukan 

kesalahannyaa 

(2) Mengadakan konseling untuk membantu mengatasi 

ketidak nyamanan yang dirasakan korban. 

(3) Meminta bantuan kepada pihak lain 

(guru/karyawan/siswa) untuk menggali informasi. 

(4) Melakukan pengamanan kepada korban setelah 

terjadinya tindakan bullying yang dialami sebagai 

bentuk pendampingan.
1
 

b) Bagi Pelaku 

(1) Segera mungkin melakukan konseling terhadap pelaku 

bullying, dengan tujuan menghentikan tindakan 

bullying yang dilakukan. 

(2) Memberikan bimbingan berkelanjutan baik secara 

pribadi maupun klasikal. 

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan Nadhmi S.Pd guru BK SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta Pukul 13.30 
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(3) Melakukan kerjasama dengan guru untuk memantau 

perkembangan pelaku. 

b. Upaya yang dilakukan guru PAI (ISMUBA) dalam 

menanggulangi perilaku bullying, antara lain yakni 

dengan melakukan berbagai macam program kegiatan 

keagamaan baik saat pelajaran maupun di luar jam 

pelajaran (extrakurikuler). Seperti membaca Tadarus 

tiap pagi hari dengan dipimpin oleh guru yang pertama 

kali mengajar di jam pertama, menghafal surat-surat 

pendek, sholat Dzuhur berjamaah, extrakurikuler 

BATUHA, dan pengajian kelas tiap 1 semester.  

3. Faktor-faktor yang mendukung upaya guru BK dan PAI dalam 

mendeteksi dini dan menangulangi perilaku bullying antar 

siswa  di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, antara lain : 

a. Faktor pendukung upaya Guru BK, yakni adanya 

kerjasama antar guru dan karyawan dalam hal 

pelaporan maupun pengamatan terhadap perilaku anak 

di sekolah, adanya kerjasama pihak sekolah dengan 

orang tua sehingga ketika terjadi kasus bullying dapat 

diselesaikan dengan baik, adanya kesadaran antar siswa, 

maupun BK sendiri bahwa banyak terjadi kasus 

bullying yang belum bisa teratasi karena tidak ada 
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laporan dari pihak terkait, adanya fasilitas yang 

mendukung. 

b. Faktor pendukung upaya guru PAI dalam mendeteksi 

dan menanggulangi perilaku bullying, antara lain yakni 

adanya kerjasama antar guru dan karyawan dalam 

mengkoordinir siswa saat melakukan sholat Dzuhur 

berjamaah, adanya kesadaran antar siswa dalam 

mengikuti kegiatan keagamaan, aktif dalam pengajian 

kelas, adanya fasilitas yang mendukung. 

4. Faktor Penghambat Upaya Guru BK dan Guru PAI dalam 

Mendeteksi dan Menanggulangi Dini Perilku Bullying 

a. Faktor penghambat upaya guru BK mendeteksi dan 

menanggulangi perilaku bullying,yakni tidak adanya 

ketidak kompakan antar guru dan karyawan dalam 

menjalankan berbagai macam program, adanya anak 

yang membrontak tidak patuh terhadap orang tua 

maupun guru, tidak adanya sarana dan prasarana yang 

mendukung,tidak adanya kesadaran siswa dalam hal ini 

dalam melakukan pelaporan kepada BK baik korban 

maupun partisipan (saksi) sehingga kasus tersebut tidak 

terselesaikan dan cenderung berkelanjutan, adanya 

faktor dai luar yang mempengaruhi, dalam hal ini faktor 

lingkungan dan sosial media. 
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b. Faktor penghambat upaya guru PAI dalam mendeteksi 

dini dan menanggulangi perilaku bullying, yakni idak 

adanya ketidak kompakan antar guru dan karyawan 

dalam mengkoordinir anak, adanya anak yang 

membrontak tidak patuh terhadap orang tua, membolos 

saat extrakurikuler BATUHA, tidak adanya sarana dan 

prasarana yang mendukung. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya guru BK dan guru PAI 

dalam mendeteksi dini dan mennaggulangi perilaku bullying antar siswa di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta, antara lain : 

1. Bagi guru mata pelajaran bidang Bimbingan Konseling 

Guru bimbingan dan konseling perlu meningkatkan intensitas 

pertemuan antara pihak sekolah dan orang tua untuk mengetahui 

kondisi peserta didik di rumah. Hal ini ditujukan agar terwujud 

harmoni sehingga pihak sekolah dapat berkoordinasi dengan orang tua 

agar selalu mengawasi dan membantu anaknya ketika belajar di 

rumah. Di samping itu, pihak sekolah mampu memberikan pelayanan 

maksimal terhadap siswa. Perlu adanya gambaran fluktuasi mengenai 

perkembangan kasus bullying. 

2. Bagi guru mata pelajaran bidang Pendidikan Agama Islam 

a. Guru hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada 

siswa yang tidak disiplin dalam mengikuti kegitan keagamaan. 
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b. Perlu adanya catatan mengenai peningkatan kualitas siswa, seperti 

peningkatan kualitas dalam membaca Al-Quran saat extrakurikuler 

wajib BATUHA. 

C. Kata Penutup 

Syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas 

terselesaikannya skripsi yang berjudul “Upaya Guru BK dalam mendeteksi 

dini dan menanggulangi dini perilaku bullying antar siswa diSMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta” ini.  

Tidak ada yang sempurna di dunia ini selain Allah SWT. Oleh 

karena itu, peneliti meyakini bahwa masih terdapat banyak kekurangan 

yang terdapat dalam penelitian skripsi ini. Semua itu karena kemampuan 

peneliti yang masih sangat terbatas. Peneliti sangat mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang dapat membawa 

perbaikan di masa mendatang. 

Sebagai kata penutup, peneliti berharap semoga yang tertuang di 

dalam skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak. Semoga 

karya ini dapat memberikan sumbangan ilmu terutama bagi kemajuan 

Pendidikan Agama Islam.  
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak geografis 

2. Kondisi siswa dan guru 

Kondisi siswa meilputi jumlah siswa secara keseluruhan, jumlah 

siswa per kelas, jumlah siswa perempuan, dan jumlah siswa laki-laki. 

Sedangkan kondisi guru yang diteliti meliputi jumlah guru 

keseluruhan, guru yang menjabat sebagai wali kelas, dan data PTK. 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Letak geografis 

2. Sejarah berdirinya dan berkembangnya SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta 

3. Struktur organisasi 

4. Keadaan guru, siswa, dan karyawan 

5. Prestasi akademik dan non-akademik 

C. Pedoman Wawancara untuk guru BK 

1. Apakah yang dimaksud dengan bully itu? 

2. Bagaimana upaya guru BK dalam mendeteksi perilaku bullying antar 

siswa di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

3. Bagaimana upaya guru BK dalammenanggulangi  dini perilaku 

bullying antar siswa di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

4. Faktor-faktor apa saja yang mendukung upaya guru BK dalam 

mendeteksi dini dan menangulangi perilaku bullying antar siswa  di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta ? 



5. Faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya guru BK dalam 

mendeteksi dini dan menangulangi perilaku bullying antar siswa  di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta ? 

6. Bagaimana visi misi dan profesi guru BK itu? 

7. Bagaimana struktur organisasi BK di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta? 

8. Seperti apakah 17 Pola layanan BK itu? 

9. Bagaimana bentuk pembagian tugas dari guru BK di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

10. Seperti apakah data kasus bullying yang terjadi di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta? (data kasus bullying fisik dan Psikis). 

Bagaimana upaya penanggulangannya? 

D. Pedoman Wawancara untuk guru PAI 

1. Apakah yang dimaksud dengan bully itu? 

2. Apakah guru PAI berperan serta dalam mendeteksi dan menanggulangi 

dini perilaku bullying yang ada di sekolah? 

3. Bagaimana upaya guru PAI dalam mendeteksi perilaku bullying antar 

siswa di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

4. Bagaimana upaya guru PAI dalammenanggulangi  dini perilaku 

bullying antar siswa di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

5. Faktor-faktor apa saja yang mendukung upaya guru PAI dalam 

mendeteksi dini dan menangulangi perilaku bullying antar siswa  di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta ? 



6. Faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya guru PAI dalam 

mendeteksi dini dan menangulangi perilaku bullying antar siswa  di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta ? 

7. Bagaimana visi misi dan profesi guru PAI itu? 

8. Bagaimana program keagamaan di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta? Apakah dapat mengurangi efek dari merebaknya sikap 

bully? 

E. Pedoman Wawancara untuk siswa 

1. Apakah yang dimaksud dengan bullying itu? 

2. Apa saja bentuk /tipologi bullying antar siswa di sekolah? 

3. Pentingkah pencegahan bullying antar siswa di sekolah? Terutama di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

4. Siapa saja yang harus terlibat dalam upaya pencegahan bullying di 

SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

5. Bagaimana peran guru BK dalam upaya pencegahan bullying di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta? 

6. Bagaimana efek dari program guru BK yang telah kamu jalankan ? 

apakah ada efeknya atau tidak ada pengaruh apapun? 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN HASIL WAWANCARA 

Interviewer  : Septiyana Munawaroh 

Interviewee  : Sulamiyah S.Pd 

Jabatan   : Kepala Sekolah 

Lokasi Interviwe : Ruang kepala sekolah 

Waktu Pelaksanaan : 15 Januari 2016 

    Verbatim Wawancara 

Baris Uraian Wawancara Tema 
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“Asalamu’alaikum. Selamat 

siang,Bu” 

“Iya selamat juga siang Mbak, 

bagaimana? Ada yang bisa saya 

bantu?” 

“Mohon maaf sebelumnya Bu 

menganggu waktunya. Begini Bu, 

saya kesini hendak melakukakan 

wawancara untuk pengumpulan data 

untuk skripsi saya, yang berjudul 

Upaya Guru BK dan Guru PAI 

Opening 
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dalam Mendeteksi dan 

Menanggulangi Dini Perilaku 

Bullying Antar Siswa di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta ini” 

“Oh iya silahkan jika saya bisa 

membantu, langsung saja” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN HASIL WAWANCARA 

Interviewer  : Septiyana Munawaroh 

Interviewee  : Nadhmi, S.Pd 

Jabatan   : Guru BK 

Lokasi Interviwe : Ruang BK 

Waktu Pelaksanaan : 15 Februari 2016 

 

    Verbatim Wawancara  

Baris Uraian Wawancara Tema 

1 
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10 

 

“Assalamu’alaikum. Selamat siang, 

Pak” 

“Wa’alaikumsalam. Selamat siang 

Mbak. Ada yang bisa saya bantu” 

“Mohon maaf Pak sebelumnya 

mengganggu. Kedatangan saya kesini 

hendak melakukan wawancara dengan 

bapak sehubungan dengan tugas skripsi 

saya dengan judul “Upaya Guru BK dan 

guru PAI dalam Mendeteksi dan 

Menanggulangi Dini Perilaku Bullying 

Opening 
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Antar Siswa di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta” 

“Oh iya boleh silahkan Mbak” 

“Saya mulai ya Pak. Yang pertama, 

berkaitan dengan pengertian bullying itu 

seperti apa Pak?” 

“Bullying adalah penekanan dari 

sekelompok orang yang lebih kuat, 

terhadap kelompok yang dianggap lebih 

lemah” 

“Bagaimana upaya guru BK dalam 

mendeteksi perilaku bullying antar 

siswa di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta” 

“Yang dilakukan guru BK dalam 

mendeteksi perilaku bullying yakni 

denganpengamatan langsung kepada 

siswa.Adanya laporan/informasi dari 

Bapak/Ibu guru Mata Pelajaran” 

“Bagaimana upaya guru BK 

dalammenanggulangi  dini perilaku 

bullying antar siswa di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta” 

“Cara yang BK lakukan untuk 
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menanggulangi perilaku bullying adalah 

dengan  

1. Bagi Korban : 

a. Berupaya mencari informasi 

mengenai apa yang terjadi 

dan menenkankan bahwa 

kejadian tersebut bukan 

kesalahannya. 

b. Mengadakan konseling untuk 

membantu mengatasi ketidak 

nyamanan yang dirasakan 

korban. 

c. Meminta bantuan kepada 

pihak lain 

(guru/karyawan/siswa) untuk 

menggali informasi 

d. Melakukan pengamanan 

kepada korban setelah 

terjadinya tindakan bullying 

yang dialami sebagai bentuk 

pendampingan. 

2. Bagi Pelaku 

a. Segera mungkin melakukan 

konseling terhadap pelaku 
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bullying, dengan tujuan 

menghentikan tindakan 

bullying yang dilakukan. 

b. Memberikan bimbingan 

berkelanjutan baik secara 

pribadi maupun klasikal. 

c. Melakukan kerjasama 

dengan guru untuk memantau 

perkembangan pelaku” 

“oh begitu, selanjutnya, faktor-faktor 

apa saja yang mendukung upaya guru 

BK dalam mendeteksi dini dan 

menangulangi perilaku bullying antar 

siswa  di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta” 

“Faktor pendukung yakni adanya 

kerjasama antar guru dan karyawan, 

dalam hal laporan dan pengamatan 

siswa, adanya kejasama dengan rang 

tua, adanya kesadaran antar siswa,  

adanya fasilitas yang mendukung” 

“Begitu ya Pak. Kalau faktor 

penghambatnya apa saja Pak” 

“Faktor penghambat berupa tidak 
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adanya ketidak kompakan antar guru 

dan karyawan dalam menjalankan 

berbagai macam program, adanya anak 

yang membrontak tidak patuh terhadap 

orang tua, tidak adanya sarana dan 

prasarana yang mendukung, adanya 

faktor dari luar yakni lingkungan dan 

media sosial” 

“Bagaimana visi misi dan profesi guru 

BK itu?” 

“Visinya yakni membangun karakter 

siswa yang mempunyai kompeten 

dalam bidang akademik dan non 

akademik dan juga mempunyai akhlak 

dan budi pekerti yang baik sesuai ajaran 

islam. Sedangkan, misinya antara lain : 

1. Melaksanakan program BK 

yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa (bidang 

pribadi, sosial, belajar, dan 

karir) 

2. Membangun sikap dan 

mental dalam kemandirian  

3. Menumbuhkan penghayatan 
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dan pengamalan nilai dan 

normadalam diri siswa 

sesuai paham 

Muhammadiyah 

4. Melaksanakan upaya-upaya 

dalam mengembangkan 

potensi siswa.” 

“Oh begitu ya Pak. Bagaimana bentuk 

pembagian tugas dari guru BK di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta?” 

“Pembagiannya, karena SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta terbagi 

dalam unit 1 dan unit 2. Maka 

pembagian tugasnya berdasarkan 

unitnya masing-masing. Pak Jangka 

Vennianta, S.Pd di unit 2 sendangkan 

saya di unit 1.” 

“Oh iya begitu Pak terima kasih atas 

infonya. Saya ucapkan terima kasih” 

“Ya mbak. Sama-sama.” 

“Assalamu’alaikum..” 

“Wa’alaikumsalam” 
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LAPORAN HASIL WAWANCARA 

Interviewer  : Septiyana Munawaroh 

Interviewee  : Kamijan, BA 

Jabatan   : Guru PAI ( ISMUBA ) 

Lokasi Interviwe : Ruang Guru 

Waktu Pelaksanaan : 16 Februari 2016 

     Vibratim Wawancara 

Baris Uraian Wawancara Tema 
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“Assalamu’alaikum. Selamat 

siang, Pak” 

“Wa’alaikumsalam. Selamat siang 

Mbak. Ada yang bisa saya bantu” 

“Mohon maaf Pak sebelumnya 

mengganggu. Kedatangan saya 

kesini hendak melakukan 

wawancara dengan bapak 

sehubungan dengan tugas skripsi 

saya dengan judul “Upaya Guru 

BK dan guru PAI dalam 

Mendeteksi dan Menanggulangi 

Dini Perilaku Bullying Antar 

Opening 
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Siswa di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta. Kemarin saya sudah 

mewawancarai bapak Nadhmi 

S.Pd selaku guru BK. Sebagai 

penelitian selanjutnya saya ingin 

mewawancarai bapak selaku guru 

PAI (ISMUBA) di sekolah ini.” 

“Oh iya boleh silahkan Mbak” 

“Saya mulai ya Pak. Yang 

pertama, berkaitan dengan 

pengertian bullying itu seperti apa 

Pak?” 

“Bullying itu tindakan 

mengganggu orang lain. Baik 

dilakukan sendiri atauun 

berkelompok dengan tujuan 

mengganggu pihak yang lemah” 

“Apakah guru PAI (ISMUBA) ikut 

berperan dalam mendeteksi dan 

menanggulangi  dini perilaku 

bullying yang ada di sekolah” 

“Ya ikut berperan. Salah satunya 

dalam hal mencegah munculnya 

perilaku bullying, yakni dengan 
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penanaman nilai-nilai islam” 

“Oh berarti guru PAI (ISMUBA) 

ikut berperan ya Pak. Bagaimana 

upaya guru PAI (ISMUBA) dalam 

mendeteksi perilaku bullying antar 

siswa di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta” 

“Yang dilakukan guru PAI dalam 

mendeteksi yakni dengan 

kerjasama dengan guru lain 

berkaitan dengan laporan-laporan 

yang ada, dan juga melakukan 

pengamatan langsung. Jika terlihat 

gejala yang cenderung mengarah 

pada perilaku menyimpang maka 

guru PAI (ISMUBA) memberikan 

arahan baik secara persuasif 

maupun koersif” 

“Wah banyak sekali ya Pak. 

Kemudian bagaimana upaya guru 

PAI (ISMUBA)  

dalammenanggulangi  dini 

perilaku bullying antar siswa di 

SMP Muhammadiyah 5 
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85 

Yogyakarta” 

“Berbagai macam upaya dilakukan 

guru PAI (ISMUBA) dalam 

menanggulangi dini perilaku 

bullying yakni dengan melakukan 

berbagai macam kegiatan 

keagamaan baik saat pelajaran 

maupun di luar jam pelajaran 

(extrakurikuler)” 

“oh begitu, selanjutnya, faktor-

faktor apa saja yang mendukung 

upaya guru PAI (ISMUBA) dalam 

mendeteksi dini dan menangulangi 

perilaku bullying antar siswa  di 

SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta” 

“Faktor pendukung yakni adanya 

kerjasama antar guru dan 

karyawan dalam mengkoordinir 

siswa saat melakukan sholat 

Dzuhur berjamaah, adanya 

kesadaran antar siswa,  adanya 

fasilitas yang mendukung” 

“Begitu ya Pak. Kalau faktor 
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penghambatnya apa saja Pak” 

“Faktor penghambat berupa tidak 

adanya ketidak kompakan antar 

guru dan karyawan dalam 

mengkoordinir anak, adanya anak 

yang membrontak tidak patuh 

terhadap orang tua, membolos saat 

extrakurikuler BATUHA,  tidak 

adanya sarana dan prasarana yang 

mendukung” 

“Bagaimana program keagamaan 

di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta? Apakah dapat 

mengurangi efek dari merebaknya 

sikap bully” 

“Seperti membaca Tadarus tiap 

pagi hari dengan dipimpin oleh 

guru yang pertama kali ngajar di 

jam pertama, menghafal surat-

surat pendek, sholat Dzuhur 

berjamaah, extrakurikuler 

BATUHA, dan pengajian kelas 

tiap 1 semester. Ya alhamdulillah 

mengurangi perilaku-perilaku anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Closing  



yang menyimpang slaah satunya 

bully” 

“Oh iya Pak. Demikian pak 

pertanyaan dari saya terima kasih 

pak atas bantuannya” 

“Ya mbak sama-sama” 

“Assalamu’alaikum Pak” 

“Wa’alaikumsalam Mbak” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN HASIL WAWANCARA 

Interviewer  : Septiyana Munawaroh 

Interviewee  : Mira Tri Mulyani 

Jabatan   : Siswa Kelas IX A 

Lokasi Interviwe : Di depan kelas 

Waktu Pelaksanaan : 15 Februari 2016 

Vibratim Wawancara 

Baris Uraian Wawancara Tema 
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“Assalamu’alaikum. Selamat 

siang, Dek” 

“Wa’alaikumsalam Mbak. Selamat 

siang Mbak. Ada yang bisa saya 

bantu” 

“Maaf Dek sebelumnya 

mengganggu. Bisa minta 

waktunya sebentar? Saya ingin 

mewawancarai Adik sebentar 

berkenaan dengan tugas skripsi 

saya dengan judul “Upaya Guru 

BK dan guru PAI dalam 

Opening 
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Mendeteksi dan Menanggulangi 

Dini Perilaku Bullying Antar 

Siswa di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta.” 

“Oh iya mbak boleh. Silahkan.” 

“Apakah yang dimaksud dengan 

bullying itu?” 

“Bullying itu menjelek-jelekan 

orang lain, mengolok-olok, dan 

mengganggu orang lain. Biasanya 

orang yang merasa kuat membully 

orang yang dianggap lemah” 

“Sepengetahuan Adek, macam-

macam bentuk bully yang ada di 

sekolah ini seperti apa” 

“Banyak  Mbak. Seperti 

mengolok-olok, diberi julukan 

yang aneh-aneh, dilempari kertas, 

ditendang, dipukul” 

“Pernahkah kamu dibullyi?” 

“Sering mbak” 

“Di mana kejadiannya?” 

“Di kelas, di luar kelas” 

“Pentingkah pencegahan bullying 
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antar siswa di sekolah? Terutama 

di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta?” 

“Penting banget Mbak. Butuh 

banget malahan” 

“Wah bersemangat sekali ya. 

Menurut Adek siapa saja yang 

harus terlibat dalam upaya 

pencegahan bullying di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta?” 

“Semua warga sekolah Mbak. 

Guru, karyawan, siswa. Apalgi BK 

yang biasanya ngurusi masalah-

masalah siswa. Dan juga guru 

PAI” 

“Bagaimana peran guru BK dalam 

upaya mendeteksi dan 

menanggulangi dini bullying di 

SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta?” 

“BK sering memanggil anak-anak 

yang bermasalah Mbak. Kalau ada 

masalah bullying, yang melakukan 

bullying dan juga korbanya 
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dipanggil Mbak. Sering juga 

memberikan materi dan arahan 

baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas.” 

“  Bagaimana dengan guru PAI? 

Apakah berperan dalam 

mendeteksi dan menanggulangi 

dini perilaku bullying” 

“Iya Mbak. Kegiatan-kegitan 

keagamaannya apalagi. Tapi 

tergantung anaknya juga sih 

Mbak” 

“Bagaimana efek dari program 

guru BK yang telah kamu jalankan 

? apakah ada efeknya atau tidak 

ada pengaruh apapun?” 

“Iya Mbak. Contohnya saya. Tidak 

separah saya waktu di kelas E” 

“oh begitu. Sudah selesai 

pertanyaan dari Mbak, Dek. 

Terima kasih atas waktunya” 

“Ya Mbak sama-sama” 

“assalamu’alaikum” 

“Wa’alaikumsalam” 
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Interviewee  : Arief Nurrohman 
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Waktu Pelaksanaan : 15 Februari 2016 

Vibratim Wawancara 

Baris Uraian Wawancara Tema 
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“Assalamu’alaikum. Selamat 

siang, Dek” 

“Wa’alaikumsalam Mbak. Selamat 

siang Mbak. Ada yang bisa saya 

bantu” 

“Maaf Dek sebelumnya 

mengganggu. Bisa minta waktunya 

sebentar? Saya ingin 

mewawancarai Adik sebentar 

berkenaan dengan  tugas skripsi 

saya dengan judul “Upaya Guru 

Opening 
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BK dan guru PAI dalam 

Mendeteksi dan Menanggulangi 

Dini Perilaku Bullying Antar 

Siswa di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta.” 

“Oh iya mbak boleh. Silahkan.” 

“Apakah yang dimaksud dengan 

bullying itu?” 

“Bullying itu menindas mbak. 

Biasanya orang yang merasa kuat 

membully orang yang dianggap 

lemah” 

“Sepengetahuan Adek, macam-

macam bentuk bully yang ada di 

sekolah ini seperti apa” 

“Banyak Mbak. Seperti mengolok-

olok, diberi julukan yang aneh-

aneh, dilempari kertas, ditendang, 

dipukul” 

“Wah banyak ya...pernahkah adek 

mendapat perilaku bullying?” 

“Pernah mbak” 

“Di mana kejadiannya?” 

“Di dalam kelas mbak, di luar juga 
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pernah. Tapi lebih sering di dalam 

kelas” 

“Astaga. . Kasihan. Menurut adek, 

pentingkah pencegahan bullying 

antar siswa di sekolah? Terutama 

di SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta?” 

“Penting banget Mbak. Butuh 

banget malahan” 

“Wah bersemangat sekali ya. 

Menurut Adek siapa saja yang 

harus terlibat dalam upaya 

pencegahan bullying di SMP 

Muhammadiyah 5 Yogyakarta?” 

“Semua warga sekolah Mbak. 

Guru, karyawan, siswa. Apalgi 

BK” “Bagaimana peran guru BK 

dalam upaya mendeteksi dan 

menanggulangi dini bullying di 

SMP Muhammadiyah 5 

Yogyakarta?” 

“BK sering memanggil anak-anak 

yang bermasalah Mbak. Kalau ada 

masalah bullying, yang melakukan 
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bullying dan juga korbanya 

dipanggil Mbak. Sering juga 

memberikan materi dan arahan 

baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas.” 

“  Bagaimana dengan guru PAI? 

Apakah berperan dalam 

mendeteksi dan menanggulangi 

dini perilaku bullying” 

“Iya Mbak. Kegiatan-kegitan 

keagamaannya apalagi. Tapi 

tergantung anaknya juga sih 

Mbak” 

“Bagaimana efek dari program 

guru BK yang telah kamu jalankan 

? apakah ada efeknya atau tidak 

ada pengaruh apapun?” 

“Iya Mbak. Contohnya saya. Tidak 

separah saya waktu di kelas E” 

“oh begitu. Sudah selesai 

pertanyaan dari Mbak, Dek. 

Terima kasih atas waktunya” 

“Ya Mbak sama-sama” 

“Assalamu’alaikum” 
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“Wa’alaikumsalam” 
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