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ABSTRAK 
 

Muliasari, Nindya Alifian. 2019. Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kesehatan 
Mental Anak (Studi Kasus di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo). 
Skripsi.Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. Umi 
Rohmah M.Pd.I. 

 
Kata Kunci: Dampak Perilaku Bullying, Kesehatan Mental Anak 
 

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara 
menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologi oleh seseorang atau 
kelompok yang merasa lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang 
tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Perilaku 
bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dapat menciptakan suasana 
lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan anak, baik fisik 
maupun mentalnya. Perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Cekok Babadan 
Ponorogo berupa fisik dan non fisik/verbal. Bullying ini muncul karena adanya 
salah paham dan masalah kecil sehingga menimbulkan dampak bagi kesehatan 
mental korban. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan bentuk-bentuk 
perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, (2) mendeskripsikan 
dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental anak di MI Ma’arif Cekok 
Babadan Ponorogo, dan (3) mendeskripsikan upaya sekolah dalam mengurangi 
perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 
jenis penelitian studi kasus. Untuk menemukan data peneliti menggunakan teknik  
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah analisa 
interaktif Miles dan Huberman dengan tahapan terdiri dari reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari penelitian ditemukan bahwa (1) bentuk perilaku bullying verbal yang 
terjadi di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo yaitu memfitnah korban dan 
orang tua korban, mengejek, mengancam, dan berkata kotor. Sedangkan bentuk 
bullying fisik yang terjadi yaitu memukul, mengambil barang, dan mencubit; (2) 
dampak bullying terhadap kesehatan mental yaitu korban bullying menjadi 
pendiam,  lemas, takut saat bertemu dengan pelaku, lelah dengan perlakuan 
pelaku terhadap dirinya, menjadi sangat pemurung, dan juga tidak bersemangat 
dalam belajar; (3) upaya sekolah dalam mengurangi perilaku bullying yaitu 
menasehati, menegur, memberikan pendidikan agama sejak dini kepada siswa, 
memberikan pendidikan karakter yang kuat melalui kegiatan pembelajaran, 
mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bermanfaat misalnya ektrakurikuler 
pramuka, hadroh, dan tahfidz Al-Qur’an. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena school bullying atau 

bullying mulai mendapat perhatian peneliti, pendidik, organisasi perlindungan, 

dan tokoh masyarakat. Pelopornya adalah Profesor Olweus dari University of 

Bergen yang sejak 1970-an di Skandinavia mulai memikirkan secara serius 

tentang fenomena bullying di sekolah.1 Maraknya bullying pada anak –anak 

saat ini mulai terjadi. Bullying tidak hanya terjadi pada anak usia remaja. Saat 

ini anak usia Sekolah Dasar (SD) sudah mulai mengenal bullying. Secara tidak 

disadari, mereka melakukan tindakan bullying kepada teman sebaya ataupun 

teman sekelas. Tindakan yang mereka lakukan biasanya yaitu, mengejek 

teman, menjauhi teman, mengancam, bahkan melakukan tindakan fisik seperti 

memukul dengan tangan. 

Salah satu kasus kematian akibat bullying adalah kematian anak remaja 

usia 13 tahun berinisial FK yang melakukan aksi bunuh diri pada 15 Juli 2005. 

Kematian siswi Sekolah Dasar ini dipicu oleh rasa minder dan frustasi karena 

sering diejek sebagai anak tukang bubur oleh teman-teman sekolahnya.2 

Bullying muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan 

penghukuman, terutama fisik, akibat buruknya sistem dan kebijakan 
                                                            

1 Novan Ardy Wijaya, Save Our Children from School Bullying, (Jogjakarta : Ar-Ruzz 
Media, 2012),  11.  

2 Ibid, 17. 
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pendidikan yang berlaku, yaitu muatan kurikulum yang hanya mengandalkan 

aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan dengan kemampuan efektif.3 

Lingkungan sekolah dan keluarga menjadi salah satu faktor yang paling 

berpengaruh terhadap tindakan bullying yang dilakukan oleh anak. Hal ini 

berarti bahwa orang tua dan guru memiliki faktor penting dalam tumbuh 

kembang anak di rumah maupun di sekolah. Tontonan mereka seperti televisi, 

youtube, ataupun saluran media sosial yang lain juga menjadi faktor anak 

menjadi pelaku bullying.  

Di sebagian besar negara Barat, bullying dianggap sebagai hal yang 

serius karena cukup banyak penelitian yang menunjukkan bahwa dampak dari 

perilaku bullying sangat negatif. Menurut Rigby4, penelitian-penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa siswa yang menjadi korban akan mengalami 

kesulitan dalam bergaul, merasa takut datang ke sekolah, sehingga absensi 

mereka tinggi dan tertinggal pelajaran, dan kesehatan mental maupun fisik 

jangka pendek maupun jangka panjang korban akan terpengaruh. 

Perilaku bullying sepatutnya mendapatkan perhatian khusus oleh para 

praktisi pendidikan. Sebab, dampak yang ditimbulkan oleh bullying jika 

dibiarkan akan menjadi fatal. Bahkan anak bisa bunuh diri karena bullying. 

Sebagian dari mereka merasa tertekan karena sering dibully. Korban bullying 

biasanya cenderung diam dan tidak mau bercerita tentang tindakan bullying 

yang dialami.  

                                                            
3 Ibid, 7. 

 
4 Ibid, 18. 
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Anak korban bullying biasanya cukup lama dalam menerima pelajaran 

yang diberikan. Hal ini disebabkan karena anak merasa tertekan saat di dalam 

kelas dan bertemu dengan pelaku bullying. Anak juga merasa dirinya 

terancam. Sehingga ia tidak fokus kepada pelajaran justru fokus kepada 

bagaimana caranya agar tidak di bully.  

Pendidikan merupakan lingkungan yang menjadi tempat terlibatnya 

individu yang sering berinteraksi. Dalam interaksi antar individu ini baik 

antara guru dengan para siswa maupun antar siswa dengan siswa lainnya, 

terjadi proses dan peristiwa psikologis. Peristiwa dan proses psikologis ini 

sangat perlu untuk dipahami dan dijadikan landasan oleh para guru dalam 

memperlakukan para siswa secara tepat.5 

Korban bullying rentan mengalami kekerasan. Secara umum, 

kekerasan diartikan sebagai perilaku yang dapat menyebabkan keadaan 

perasaan atau tubuh (fisik) menjadi tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini 

bisa berupa kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, ketersinggungan, 

kejengkelan, atau kemarahan. Kekerasan dapat terjadi dimana saja, termasuk 

di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Heddy Shri Ahimsa Putra6 di enam 

kota besar di Indonesia yaitu Medan, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, 

dan Kupang, kekerasan yang paling banyak dialami oleh anak adalah 

kekerasan fisik dalam banyak bentuk dan variasinya, kemudian disusun 

kekerasan mental dan seksual. Lokasi kekerasan yang dialami anak sebagian 

besar di rumah, kemudian di sekolah, dan selanjutnya di tempat umum. Pelaku 
                                                            

5 Bisri Mustofa, Psikologi Pendidikan, (Yogjakarta: Parama Ilmu, 2015),  15. 
6 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 17. 
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kekerasan umumnya adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan 

anak, seperti orang tua, guru, dan teman. 

Dampak dari bullying secara umum adalah  korban mengalami tekanan 

kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan ilmu kesehatan jiwa yang 

memasalahkan kehidupan rohani yang sehat, dengan memandang pribadi 

manusia sebagai satu totalitas psikofisik yang kompleks. Menurut Daradjat,7 

kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh 

antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia 

dengan dirinya dan lingkungannya.  

Berdasarkan penjajagan awal di lapangan, peneliti menemukan sebuah 

kasus yang menarik. Peneliti menemukan siswa yang mengalami tindakan 

bullying oleh teman satu kelas. Korban diejek, dijauhi oleh siswa yang lain, 

korban juga diancam oleh siswa yang lain. Akibatnya, korban mengalami 

tekanan. Korban menjadi pendiam, suka menyendiri, takut kepada teman 

sekelas. Dalam kasus ini, pelaku bullying tidak hanya satu atau dua siswa, 

hampir semua siswa dalam kelas tersebut ikut mem bully korban. Hal yang 

dikhawatirkan yaitu kondisi mental korban, karena dalam kasus ini korban 

merasa dirinya tidak nyaman saat di dalam kelas. 8 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Dampak Perilaku Bullying Terhadap 

                                                            
7 A.F. Jaelani, Penyucian Jiwa (Tazkiyat Al-Nafs)&Kesehatan Mental, (Jakarta: 

AMZAH), 79. 
8  Hasil observasi pada tanggal 17 September 2018 di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo. 
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Kesehatan Mental Anak (Studi Kasus di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan terhindar dari kesalahan 

interpretasi, serta mengingat keterbatasan penulis dalam mencari referensi dan 

teori, maka dalam penelitian ini, penulis membahas tentang dampak perilaku 

bullying terhadap kesehatan mental anak di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo? 

2. Bagaimana dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental anak di 

MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo? 

3. Apa upaya sekolah dalam mengurangi perilaku bullying di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo. 
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2. Mendeskripsikan dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental 

anak di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

3. Mendeskripsikan upaya sekolah dalam mengurangi perilaku bullying di 

MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat pada penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang bullying di sekolah, serta 

sebagai tambahan referensi bahan pustaka, khususnya penelitian tentang 

bullying di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

informasi terkait dengan dampak bullying terhadap mental anak 

sekolah dasar. 

b. Bagi siswa, dapat memberikan pengetahuan siswa mengenai dampak 

dari  bullying.  

c. Bagi pembaca pada umumnya, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai rujukan untuk melakukan kajian lebih lanjut. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi enam bab yang secara 

ringkas diuraikan sebagai berikut: 
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Bab pertama Pendahuluan, bab ini berfungsi untuk memberi gambaran 

umum isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua  Kajian Teori dan Telaah Penelitian Terdahulu, bab ini 

berfungsi untuk menjelaskan kerangka awal teori yang digunakan oleh peneliti 

sebagai landasan melakukan penelitian yang terdiri dari pengertian bullying, 

bentuk-bentuk bullying, dampak bullying, pengertian kesehatan mental, ciri-

ciri individu dengan kesehatan mental yang baik, dan upaya mengatasi 

perilaku bullying di sekolah. 

Bab ketiga Metode Penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian.  

Bab keempat Temuan Penelitian, bab ini mendeskripsikan data  umum 

yang berupa gambaran lokasi penelitian  MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo meliputi: sejarah berdirinya, visi misi, letak geografis, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana, dan juga data khusus yaitu:  bentuk-bentuk 

perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, dampak perilaku 

bullying terhadap kesehatan mental anak di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo, serta upaya sekolah dalam mengurangi perilaku bullying di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

Bab kelima Pembahasan yang berisi tentang bentuk-bentuk perilaku 

bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, dampak perilaku  bullying 
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terhadap kesehatan mental anak di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, 

serta upaya sekolah dalam mengurangi perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo. Bab ini berfungsi untuk menafsirkan dan menjelaskan 

hasil data temuan di lapangan. 

Bab keenam Penutup, bab ini berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU  

DAN ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Banyak buku ataupun karya tulis yang membahas tentang bullying di 

sekolah. Akan tetapi yang membahas secara khusus tentang dampak bullying 

terhadap kesehatan mental anak belum ditemukan. Namun, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, 

diantaranya: 

Pertama, skripsi yang berjudul “Dampak Bullying terhadap Kondisi 

Psikososial Anak di Perkampungan Sosial Pingit”. Oleh Ricca Novalia dari 

UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta tahun 2016. 

Hasil penelitian Ricca Novalia adalah bahwa anak-anak yang menjadi 

korban bullying akan mengalami berbagai dampak yang ditimbulkan dari 

bullying yang dialami, antara lain anak malas berangkat sekolah, anak 

mengalami trauma, anak tidak ingin bertemu dengan pelaku yang membully 

dirinya, anak ingin berpindah sekolah dipengaruhi oleh rasa ketidaknyamanan 

anak tersebut dalam bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. 
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Jikadilihatdaridampak sosial yang dialami oleh korban bullying, anak yang 

mengalami bullying menjadi tidak percaya diri dan menutup diri dari 

lingkungan sosialnya.9 

Persamaan antara penelitian Ricca Novalia dengan penelitian ini 

adalah sama-sama membahas perilaku bullying yang terjadi di sekolah dasar. 

Perbedaan antara penelitian Ricca Novalia dengan penelitian ini adalah 

penelitian Ricca Novalia berfokus pada dampak bullying terhadap kondisi 

psikososial anak, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada dampak 

bullying terhadap kesehatan mental anak. Lokasi penelitian Ricca Novalia 

berada di perkampungan social Pingit, dan lokasi penelitian ini berada di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Perilaku School Bullying di SDN 

Grindang, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta “. Oleh Bibit 

Darmalina dari Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2014. 

Hasil dari penelitian Bibit Darmalina adalah guru belum mengetahui 

secara detail mengenai school bullying. Guru sekedar mengetahui apa yang 

dimaksud dengan kekerasan atau kenakalan secara umum. Guru berpendapat 

perilaku kenakalan atau kekerasan yang terjadi masih dalam tahap kewajaran. 

Perilaku yang ditunjukkan korban adalah diam, ketakutan dan menangis. 

Sedangkan pelaku bullying menunjukkan sikap senang. Pelaku merasa senang 

melakukan aksinya karena selalu melakukan hal yang sama pada korban 

secara berkala. Perilaku yang ditunjukkan oleh penonton adalah diam, 

                                                            
9Ricca Novalia, “Dampak Bullying terhadap Kondisi Psikososial Anak di Perkampungan 

Sosial Pingit”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016). 
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membela korban atau membela pelaku. Bentuk school bullying yang terjadi  

dibagi menjadi dua. Kekerasan fisik dan non fisik (verbal  non verbal, 

langsung dan tak langsung).10 

Persamaan penelitian Bibit Darmalina dengan penelitian ini adalah 

metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode kualitatif, sama-sama 

membahas perilaku bulliying di lingkungan Sekolah Dasar. Perbedaan 

penelitian Bibit Darmalina dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian Bibit 

Darmalina berada di SDN Grindang, Hargomulyo, Kokap, Kulon Progo, 

Yogyakarta, penelitian ini berada di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

Pada penelitian Bibit Darmalina berfokus pada perilaku bullying yang terjadi 

di suatu sekolah, sedangkan penelitian ini berfokus pada dampak perilaku 

bullying terhadap kesehatan mental anak.  

Ketiga, skripsi yang berjudul “Bullying di SD Negeri Gondolayu Kota 

Yogyakarta”. Oleh Rohmah Ismiatun, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 

2014. 

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa bullying yang terjadi di SD N 

Gondolayu dapat disebabkan karena perbedaan fisik, pengalaman, perbedaan 

karakter, dan latar belakang keluarga. Bentuk bullying yang terjadi yaitu 

bullying fisik yang berupa memukul, menempeleng, mendorong, dan 

menendang. Bullying verbal yaitu berupa mengejek, memalak, memanggil 

dengan julukan, dan mengintimidasi. Penanganan bullying yang dilakukan di 

                                                            
10Bibit Darmalina, “Perilaku School Bullying di SDN Grindang, Hargomulyo, Kokap, 

Kulon Progo, Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, 2014). 
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SDN Gondolayu meliputi penegakan tata tertib, pembinaan mental bagi siswa, 

dan pengawasan bagi siswa agar bullying tidak terulang kembali.11 

Persamaan penelitian Rohmah Ismiatun dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang perilaku bullying di lingkungan sekolah dasar. 

Metode yang digunakan sama-sama metode kualitatif. Perbedaan penelitian 

Rohmah Ismiatun dengan penelitian ini adalah pada penelitian Rohmah 

Ismiatun berfokus pada perilaku bullying yang terjadi dalam sekolah tanpa 

menyebutkan secara jelas dampak yang terjadi akibat perilaku bullying 

tersebut. Sedangkan penelitian ini juga menjelaskan dampak perilaku bullying 

yaitu bagi kesehatan mental anak. Perbedaan yang lain adalah lokasi 

penelitian. Lokasi penelitian Rohmah Ismiatun yaitu di SD N Gondolayu Kota 

Yogyakarta, dan penelitian ini berlokasi di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo.  

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Bullying  

Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu “bull” yang 

berarti banteng. Secara etimologi kata “bully” berarti penggertak, orang 

yang mengganggu yang lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut 

“menyakat” yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang 

lain.12 

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan 

dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologi 
                                                            

11Rohmah Ismiatun, “Bullying Di SD Negeri Gondolayu Kota Yogyakarta”, (Skripsi  
Universitas Yogyakarta, Yogayakrta, 2014). 

12https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 30 Agustus 2019. 
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oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih lemah fisik ataupun 

mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan 

membuat korban menderita.13 

Menurut American Psychiatric Association (APA)bullying adalah 

perilaku agresif yang dikarakteristikkan dengan 3 kondisi yaitu (a) 

perilaku negatif yang bertujuan untuk merusak atau membahayakan, (b) 

perilaku yang diulang selama jangka waktu tertentu, (c) adanya 

ketidakseimbangan kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang 

terlibat.14 

Menurut Ken Rigby, bullying merupakan sebuah hasrat untuk 

menyakiti. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang individu atau 

kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, 

dan dilakukan dengan perasaan senang.15 

Menurut Olweus bullying adalah perilaku negatif yang 

mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman/terluka dan 

biasanya terjadi berulang-ulang, repeated bullyingsuccessiveencounters.16 

 Menurut American Psycological Association, bullying adalah 

bentuk perilaku agresif seseorang yang dengan sengaja dan menyebabkan 

luka atau ketidaknyamanan pada orang lain. Biasanya bullying dilakukan 

                                                            
13 Ela Zain Zakiyah, “Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam Melakukan Bullying”, 

Jurnal Penelitian dan PPM, Vol. 4. 2, 325. 
14http://dominique122.blogspot.com/2015/05/pengertian-bullying-dan-

penjelasannya.html?m=1, diakses pada tanggal 22 Mei 2019. 
15 Ponny Retno Astuti, meredam bullying 3 cara efektif mengatasi kekerasan pada anak, 

(Jakarta: PT Grasindo, 2008), 3. 
16Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 12. 
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oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat daripada orang yang 

lebih lemah. Banyak orang beranggapan perilaku bullying hanya berupa 

memukul atau menendang. Tetapi, bullying tidak hanya seperti itu. 

Memberi surat ancaman atau menyebarkan aib orang lain pun termasuk 

tindakan bullying.17 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

bullying adalah suatu perilaku negatif yang dilakukan secara berulang-

ulang, dilakukan dengan sadar dan sengaja yang bertujuan untuk 

menyakiti orang lain secara fisik maupun emosional, dilakukan oleh 

seorang anak atau kelompok anak dan terdapat ketidakseimbangan 

kekuatan atau kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat.  

Contoh perilaku bullying antara lain mengejek, menyebarkan 

rumor, menghasut, mengucilkan, menakut-nakuti (intimidasi), 

mengancam, menindas, memalak, atau menyerang secara fisik 

(mendorong, menampar, atau memukul). 

2. Bentuk-bentuk bullying 

Bullying terbagi dalam dua jenis yaitu, pertama, bullying secara 

fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap 

korbannya dengan cara memukul, menggigit, menendang dan 

mengintimidasi korban di ruangan dengan cara mengitari, mencakar, 

mengancam. Kedua, bullying secara non-fisik terbagi menjadi dalam dua 

bentuk yaitu verbal dan non-verbal. Bullying verbal dilakukan dengan cara 

                                                            
17 Anggraini Prawesti, Celebrate Your Weirdness Positeens: Positive Teens Againts 

Bullying, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 8. 
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mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, pemalakan yang 

dilakukan oleh pelaku bullying terhadap korbannya, menyebarluaskan 

kejelekan korban. Bullying non-verbal dilakukan dengan cara menakuti 

korban, melakukan gerakan kasar seperti memukul, menendang, 

melakukan hentakan mengancam kepada korban, memberikan muka 

mengancam, mengasingkan korban dalam pertemanan.18 

Menurut Riauskina dkk19 perilaku bullying dikelompokkan ke 

dalam lima kategori sebagai berikut: 

a. Kontak fisik langsung yaitu memukul, mendorong, menggigit, 

menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, 

mencubit, mencakar, meremas, dan merusak barang-barang milik 

orang lain. 

b.  Kontak verbal langsung yaitu mengancam, mempermalukan, 

merendahkan, mengganggu, memberi panggilan, sarkasme, 

mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip. 

c. Perilaku nonverbal langsung yaitu melihat dengan sinis, menjulurkan 

lidah, menampilkan ekspresi wajah yang merendahkan, mengejek atau 

mengancam biasanya disertai oleh bullying verbal atau fisik. 

d. Perilaku non verbal tidak langsung yaitu mendiamkan seseorang, 

memanipulasi persahabatan hingga retak, sengaja mengucilkan atau 

mengabaikan, mengirim surat kaleng. 
                                                            

18 Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada 
Anak (Jakarta: PT. Grasindo,2008), 22. 

19 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 
Media, 2012), 27. 
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e. Pelecehan seksual yaitu terkadang disertai dengan perilaku agresif fisik 

atau verbal. 

Ada tiga kategori perilaku bullying diantaranya:20 

1) Bullying fisik 

Merupakan bentuk perilaku bullying yang dapat dilihat secara 

kasat mata karena terjadi kontak langsung antara pelaku bullying 

dengan korbannya. Bentuk bullying fisik antara lain: menampar, 

menginjak kaki, menjambak, menjegal, menghukum dengan berlari 

keliling lapangan, menghukum dengan cara push up. 

2) Bullying verbal 

Merupakan bentuk perilaku bullying yang dapat ditangkap 

melalui ciri pendengaran. Bentuk bullying verbal antara lain: 

menjuluki, meneriaki, memaki, menghina, mempermalukan di depan 

umum, menuduh, menyoraki, menebar gosip, memfitnah. 

3) Bullying mental/psikologis 

Merupakan bentuk perilaku bullying yang paling berbahaya 

dibanding dengan bentuk bullying lainnya karena kadang diabaikan 

oleh beberapa orang. Bentuk bullying mental/psikologis antara lain: 

memandang sinis, memandang penuh ancaman, mendiamkan, 

mengucilkan, memelototi, dan mencibir. 

 

 

                                                            
20 Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan 

Lingkungan, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 2-5. 
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Menurut Anggraini, bentuk-bentuk bullying antara lain adalah21: 

1. Fisik 

Jenis bullying ini pada dasarnya melibatkan penggunaan 

kekuatan fisik sehingga menjadi aksi bullying yang paling mudah 

untuk diidentifikasi. Contohnya adalah memukul, mendorong, 

menendang, meninju, dan menampar. Dalam kebanyakan kasus, 

pelaku bullying memiliki fisik yang lebih besar dari korban, dan 

melakukannya secara berkelompok. Tujuan dari perilaku ini adalah 

untuk dapat seterusnya mengontrol kehidupan korban. Anak yang 

sering melakukan aksi bullying ini cenderung akan beralih pada 

tindakan kriminal yang lebih parah. 

2. Verbal  

Bullying verbal adalah bentuk bullying lewat lisan atau tulisan. 

Kebanyakan pelaku jenis bullying bertujuan untuk mengintimidasi 

korban melalui ejekan, hinaan, fitnah, sampai ancaman. Bullying 

verbal adalah jenis bullying yang paling mudah dilakukan dan 

mengawali aksi bullying lainnya serta kekerasan yang lebih lanjut. 

Bullying verbal ini sering kali fokus pada karakter, fisik, 

penampilan, gaya hidup, tingkat kecerdasan, warna kulit, dan ras atau 

suku seseorang. Pelaku bullying verbal biasanya memiliki rasa percaya 

diri yang rendah, sehingga mereka perlu menyerang orang lain agar 

kelas sosial mereka meningkat. 

                                                            
21Anggraini Prawesti, Celebrate Your Weirdness Positeens: Positive Teens Againts 

Bullying, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 9-11. 
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Contoh, pelaku merasa penampilannya kurang menarik sehingga 

iri dan tidak suka dengan orang lain yang lebih menarik darinya. Agar 

pelaku merasa lebih baik, pelaku mengintimidasi orang lain yang 

membuatnya iri. 

3. Emosional 

Pada bullying jenis ini, pelaku langsung menyerang korban pada 

tingkat emosional. Pelaku bertujuan untuk melemahkan harga diri 

korban. Contohnya seperti mencibir, tawa mengejek, helaan nafas, 

pandangan yang agresif, dan bahasa tubuh yang mengejek. Perilaku 

pelaku dalam bentuk bullying ini cenderung paling sulit dideteksi dari 

luar dan sering kali tidak disadari. 

4. Cyberbullying  

Jenis bullying ini adalah yang paling sering terjadi di era 

teknologi seperti saat ini. Cyberbullying bisa diartikan sebagai bentuk 

intimidasi yang menggunakan teknologi. Semakin maraknya social 

media semakin banyak pula terjadi kasus cyberbullying. Kasus 

cyberbullying masih jarang terjadi pada anak usia sekolah dasar. 

Biasanya cyberbullying terjadi pada anak mulai remaja hingga dewasa. 

Berdasarkan dari beberapa sumber di atas, dapat penulis 

simpulkan bahwa bentuk-bentuk bullying meliputi bullying yang 

bersifat fisik (menjambak, menjegal, menampar, mendorong, dll), 

bullying verbal dan bullying psikologis. Dari berbagai bentuk bullying 

yang ada, peneliti lebih condong pada pendapat Anggraini yang 
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menggolongkan bentuk-bentuk bullying ada empat yaitu bullying fisik, 

verbal, emosional, dan cyberbullying. 

3. Faktor penyebab terjadinya bullying 

Abdul Rahman Assegaf22 dalam penelitiannya mengungkapkan 

beberapa analisis penyebab terjadinya bullying dalam dunia pendidikan. 

Pertama, bullying terjadi akibat pelanggaran yang disertai dengan 

hukuman terutama fisik. Kedua, bullying bisa terjadi akibat buruknya 

sistem dan kebijakan pendidikan yang diberlakukan. Hal ini dikarenakan 

bullying bisa dilakukan oleh guru dan sistem dalam sekolah. Selanjutnya, 

bullying dapat pula diakibatkan oleh pengaruh lingkungan maupun 

masyarakat, khususnya media massa, seperti televisi yang memberi 

pengaruh bagi pemirsanya. Selain ketiga faktor tersebut, bullying juga 

merupakan refleksi pengembangan kehidupan masyarakat dengan 

pergeseran yang sangat cepat sehingga menimbulkan adanya instan 

solution. Faktor yang terakhir adalah pengaruh faktor ekonomi dan sosial 

dari pelaku.  

4. Dampak bullying 

Teman sebaya (peer group) merupakan dunia yang tak terpisahkan 

dan penting bagi anak, namun di sisi lain anak dapat mengalami stress dan 

sensitive dalam pergaulannya dengan teman sebaya. Hal ini antara lain 

muncul akibat dari  perkataan negatif teman sebaya terhadap kondisi 

fisiknya. Priyohadi mengemukakan bahwa pergaulan dengan teman sebaya 

                                                            
22 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying, (Jogjakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 21-22. 
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anak dapat menjadi mudah tersinggung oleh kekurangan-kekurangan 

“bawaan”.23 

Sejalan dengan perlakuan negatif yang berlangsung terus menerus, 

paparan kekerasan secara berkelanjutan memiliki efek negatif, seperti 

munculnya kecemasan, depresi, dan mengalami penurunan kemampuan 

belajar dikarenakan mengalami kesulitan konsentrasi dan penurunan 

memori, sehingga prestasi akademis anak akan menurun secara signifikan. 

Korban bullying juga dapat  mengalami depresi yang ekstrim sehingga 

dapat melakukan bunuh diri.24 

Selain dampak bullying secara umum di atas, peneliti menjelaskan 

dampak bullying bagi korban, pelaku, dan bagi siswa lain yang 

menyaksikan sebagai berikut25: 

a. Dampak bullying bagi korban 

Dampak bullying bagi korban dapat membuat remaja merasa 

cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah 

dan menuntun mereka untuk menghindari sekolah. Jika bullying 

berlanjut dalam waktu yang lama,  dapat mempengaruhi self esteem 

siswa, meningkatkan isolasi sosial, memunculkan perilaku menarik 

diri, menjadikan remaja rentan terhadap stres dan depresi, serta rasa 

tidak aman. Dalam kasus yang lebih ekstrim, bullying dapat 

mengakibatkan korban berbuat nekat, bahkan bisa membunuh atau 
                                                            

23 Nurul Hidayati, Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi, Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Gresik, Vol. 14. 01, 45. 

24Ibid, 45. 
25https://www.sudahdong.com/dampak-bullying-bagi-siswa/, diakses pada tanggal 20 

Juni 2019. 
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melakukan bunuh diri. Jika bullying menimpa korban secara berulang-

ulang. Konsekuensinya yaitu korban akan merasa depresi dan marah, 

marah terhadap dirinya sendiri, terhadap pelaku dan terhadap orang-

orang di sekitarnya serta terhadap orang dewasa yang tidak dapat atau 

tidak mau menolongnya.26 

b. Dampak bagi pelaku 

Pada umumnya para pelaku bullying memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat 

agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang 

yang berwatak keras, mudah marah dan implusif, toleransi yang rendah 

terhadap frustasi. Para pelaku bullying memiliki kebutuhan yang kuat 

untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap 

targetnya.27 

Siswa akan terperangkap dalam peran pelaku bullying, tidak 

dapat mengembangkan hubungan yang sehat, kurang cakap untuk 

memandang dari perspektif lain, tidak memiliki empati, serta 

menganggap bahwa dirinya kuat dan disukai hingga dapat 

mempengaruhi pola hubungan sosialnya di masa yang akan datang.28 

c. Dampak bagi siswa lain yang menyaksikan bullying (bystanders) 

Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka siswa lain 

yang menonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang 

diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin 
                                                            

26Ibid. 
27Ibid. 
28Ibid. 
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akan bergabung dengan penindas karena takut menjadi sasaran 

berikutnya dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa 

melakukan apapun dan yang paling parah mereka merasa tidak perlu 

menghentikannya.29 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku 

bullying dapat berdampak terhadap fisik maupun psikis pada korban. 

Dampak fisik seperti sakit kepala, sakit dada, cedera pada tubuh, 

bahkan dapat sampai menimbulkan kematian. Sedangkan dampak 

psikis seperti rendah diri, sulit berkonsentrasi sehingga berpengaruh 

pada penurunan nilai akademik, trauma, sulit bersosialisasi, hingga 

depresi. 

5. Dampak bullying terhadap kesehatan mental  

Dampak bullying secara umum sudah dijelaskan di atas, namun 

secara khusus dampak bullying terhadap kesehatan mental sendiri yaitu 

korban mengalami trauma terhadap pelaku, depresi yang mengakibatkan 

korban mengalami penurunan konsentrasi, penurunan rasa tidak percaya 

diri, muncul keinginan membully sebagai bentuk balas dendam, pobia 

social dengan ciri takut dilihat atau diperhatikan di depan umum, cemas 

berlebihan, putus sekolah, bullycide (bunuh diri).30 

Selain dari pemaparan di atas, dampak bullying bagi kesehatan 

mental anak yaitu: semangat korban menurun, korban menjadi sakit hati 

akibat di bully, korban merasa paling bersalah di antara yang lain sehingga 
                                                            

29Ibid. 
30Anggraini Prawesti, Celebrate Your Weirdness Positeens: Positive Teens Againts 

Bullying, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014),  13-14. 
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biasanya korban bully cenderung lebih sering menyendiri, kepercayaan diri 

korban menurun, semangat hidup berkurang sehingga korban bully lebih 

suka murung dan cenderung tidak bergairah, bagi sebagian orang emosi 

mereka semakin meningkat sehingga mereka cenderung dendam dan 

berniat melakukan apa yang telah mereka alami terhadap orang lain. 

6. Upaya mengatasi perilaku bullying di sekolah 

Peran guru terhadap bullying pada siswa yaitu sebagai orang yang 

membimbing atau yang memberi nasehat dan mengarahkan serta membina 

siswa sehingga dapat mengatasi masalah yang terjadi mengenai bullying 

dan agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi di sekolah, sehingga 

perilaku siswa menjadi lebih baik.  

Beragam upaya dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku 

bullying, diantaranya mengoptimalkan layanan bimbingan konseling. 

Menurut Prayitno, tugas guru BK/konselor dalam pelayanan konseling 

antara lain membantu mengatasi masalah melalui berbagai jenis layanan. 

Prayitno mengemukakan konseling perorangan merupakan layanan 

konseling yang diselenggrakan oleh konselor terhadap seorang klien dalam 

rangka pengentasan masalah pribadi klien. Jadi, layanan ini dapat 

membantu siswa perindividu dalam mengentaskan masalah tentang 

bullying yang dibantuoleh guru BK/konselor.31 

                                                            
31Ifajri Yenes, “Perilaku Bullying dan Peranan Guru BK/Konselor dalam Pengetasannya”, 

Jurnal Bimbingan Konseling, Vol.5.2, 121. 
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Selain pemaparan di atas, untuk mengatasi perilaku bullying yang 

terjadi di sekolah yaitu dengan adanya usaha-usaha preventif, yaitu32:  

a. Pendidikan agama 

Pendidikan agama perlu ditanamkan secara dini kepada anak. 

Pendidikan agama ditujukan untuk menanamkan pada anak rasa 

percaya kepada Tuhan dan membiasakan untuk mematuhi dan menjaga 

nilai dan kaidah agama. 

Para ahli kejiwaan berpendapat bahwa kelakuan dan tindakan 

seseorang dipengaruhi oleh kepribadiannya yang terbentuk dari 

pengalaman-pengalaman yang dilaluinya sejak lahir. Untuk 

membentuk kepribadian anak yang baik, orang tua harus 

menumbuhkan kepribadian anak ke arah pribadi yang sehat dan kuat, 

yaitu dengan memberikan contoh-contoh yang baik, nilai-nilai moral 

yang tinggi, serta kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan ajaran 

agama.33 

b. Dasar-dasar pendidikan orang tua 

Dasar pendidikan orang tua turut berperan dalam membentuk 

kepribadian si anak. Orang tua haruslah mengetahui dasar-dasar 

pengetahuan tentang jiwa si anak dan pokok-pokok pendidikan yang 

harus diberikan kepada mereka.  

Pada dasarnya, setiap orang tua yang memiliki latar belakang 

pendidikan yang baik dapat membentuk kepribadian anak yang baik 
                                                            

32Yusak Burhanuddin, Kesehatan Mental Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKK, 
(Bandung: Pustaka Setia, 1999 M), 91-94. 
33Ibid, 91. 
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pula. Namun, bukan berarti bahwa mereka akan berhasil mencegah 

anaknya dari kenakalan. Apalagi bila mereka tidak mengetahui dasar-

dasar pokok yang harus dijamin dalam membesarkan anak-anaknya. 

c. Pengisian waktu luang dengan teratur 

Setiap orang tua harus mengarahkan anaknya, terutama dalam 

usia remaja, untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan sebaik-

baiknya. Hal ini ditujukan agar mereka mengisi waktu luangnya 

dengan berbagai kegiatan yang menunjang perkembangan dirinya. 

Apabila mereka tidak dapat mengisi waktu luang mereka akan 

tenggelam dalam pikirannya sendiri, dan hanyut dalam angan-

angannya. 

Peranan orang tua juga dapat menyalurkan semangat mereka 

yang meluap-luap dalam kegiatan yang baik, seperti olah raga, 

kelompok ilmiah remaja, kegiatan palang merah remaja, pramuka, dan 

kegiatan lainnya yang bermanfaat yang sesuai dengan hobi dan minat 

mereka, dan sebaiknya. Orang tua dapat memberikan petunjuk, nasihat 

dan bantuan untuk mengembangkan minatnya sehingga mereka dapat 

terhindar dari waktu kosong yang dapat digunakan mereka untuk hal-

hal yang kurang bermanfaat. 

d. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan  

Bila kenakalan anak-anak telah menjurus pada perbuatan 

kriminal, sebaiknya mereka harus diberikan bimbingan khusus, agar 

mereka dapat terhindar dari perbuatan yang lebih jahat lagi. Dalam 
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bimbingan ini, biasanya penyebab kenakalan mereka akan dicari 

sehingga ditemukan jalan pemecahan yang terbaik. Bimbingan yang 

diberikan dapat melalui jalur sekolah atau lingkungan setempat. 

e. Penyaringan buku-buku, komik, film, dan lain sebagainya 

Apapun bahan bacaan, cerita, komik, atau film yang anak-anak 

mempunyai kualitas dan nilai-nilai pedagogis dan psikologis, agar 

mereka menemukan teladan-teladan yang baik dalam cerita yang 

disajikan. Hal ini karena anak cenderung meniru, menghayalkan atau 

mengidentifikasikan dengan cerita-cerita tersebut untuk itu diperlukan 

uluran tangan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyaring 

buku cerita, komik, film, sebelum sampai ke tangan mereka. 

7. Pengertian kesehatan mental 

 Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental hygiene. Kata 

“mental” diambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan psyche 

dalam bahasa Latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. Jadi istilah 

mental hygiene dimaknakan sebagai kesehatan mental atau kesehatan 

jiwa.34 

Dalam buku Hygiene Mental dan Kesehatan Mental dalam Islam 

karya Kartini Kartono dan Jenny Andary, Ilmu Kesehatan Mental adalah 

ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental/jiwa, yang bertujuan 

mencegah timbulnya gangguan/penyakit mental dan gangguan emosi, dan 

                                                            
34 Moeljono Notosoedirdjo dan Latipun, Kesehatan Mental, (Malang: Universitas 

Negeri Malang, 2016), 23. 
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berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental, serta 

memajukan kesehatan jiwa rakyat.35 

Apabila ditinjau dari segi istilahnya, menurut Soeharto Heerdjan 

kesehatan mental dapat diartikan bermacam-macam. Paham pertama, 

kesehatan mental dapat diartikan sebagai suatu kondisi, suatu keadaan 

mental-emosional. Paham kedua, kesehatan mental dapat diartikan sebagai 

suatu ilmu baru, yang membahas bagaimana manusia menghadapi 

kesulitan hidup dan berusaha mengatasinya, sambil menjaga 

kesejahteraannya. Paham ketiga, kesehatan mental dapat juga diartikan 

sebagai suatu bidang kegiatan yang mencakup usaha pembinaan kesehatan 

mental, pengobatan dan pencegahan, serta rehabilitasi gangguan kesehatan 

mental. Paham keempat, kesehatan mental dapat juga diartikan suatu 

gerakan yang sekarang menyebar kemana-mana dan bertujuan 

memberitahukan kepada seluruh dunia bahwa masalah kesehatan mental 

perlu diperhatikan sepenuhnya oleh semua kalangan. 36 

Menurut Zakiah Daradjat kesehatan mental ialah terwujudnya 

keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan 

terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan 

lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan serta bertujuan 

untuk mencapai hidup yang bermakna di dunia dan di akhirat.37 

                                                            
35 Ibid,9-10. 
36 Dede Rahmat Hidayat, Herdi, Bimbingan Konseling Kesehatan Mental di 

Sekolah,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 28. 
37 Jaelani, Penyucian Jiwa (Tazkiyatal Al-Nafs) & Kesehatan Mental,(Jakarta: Amzah, 

2000), 79. 
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Dalam buku Yusak Burhanuddin, ada beberapa definisi kesehatan 

mental dari para pakar yang ditinjau dari berbagai pandangan dan 

bidangnya masing-masing. Berikut ini merupakan beberapa definisi dari 

kesehatan mental38:  

a. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gejala jiwa 

(neurose) dan gejala penyakit jiwa (psychose). Berdasarkan definisi 

ini, seseorang dikatakan bermental sehat apabila orang tersebut 

terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. 

b. Kesehatan mental adalah adanya kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, 

masyarakat atau lingkungan. Seseorang dikatakan bermental sehat 

bila ia menguasai dirinya sehingga ia terhindar dari tekanan-tekanan 

perasaan atau hal-hal yang menyebabkan frustasi. 

c. Kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan seseorang untuk 

mengembangkan potensi, bakat dan bawaan yang ada semaksimal 

mungkin, sehingga menyebabkan kebahagiaan diri sendiri dan orang 

lain, serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Dalam hal ini 

seseorang harus mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang 

dimilikinya sehingga ia dapat membahagiakan dirinya dan orang lain 

serta tidak mengganggu hak-hak orang lain. 

d. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi 

jiwa serta terciptanya kemampuan untuk menghadapi permasalahan 

                                                            
38Yusak Burhanuddin, Kesehatan Mental untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKK, 

(Bandung: Pustaka Setia, 1999 ), 10-12. 



29 
 

 

sehari-hari sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dirinya. 

Kegelisahan dan kecemasan pada diri seseorang akan hilang bila 

fungsi jiwa di dalam dirinya seperti pikiran, perasaan, sikap, jiwa, 

pandangan, dan keyakinan hidup berjalan seiring sehingga 

menyebabkan keharmonisan dalam dirinya. 

8. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental 

Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental diantaranya factor 

lingkungan yaitu sebagai berikut39: 

Pertama dari factor keluarga, yaitu pertumbuan dan perkembangan 

kepribadian anak yang pertama terjadi di dalam keluarga. Jika ingin 

menciptakan generasi yang akan datang mempunyai mental yang sehat, 

maka perlu persiapan calon ibu dan calon bapak yang mampu menciptakan 

kehidupan keluarga yang aman, tentram, dan bahagia. Karena keluarga 

adalah wadah yang pertama tempat pembinaan mental anak. 

Kedua dari masyarakat atau lingkungan, masyarakat lingkungan 

juga mempunyai pengaruh terhadap pembinaan kesehatan mental anak dan 

remaja. Mulai umur empat sampai lima tahun, sudah terlihat adanya 

keperluan anak akan teman sebayanya, ia memerlukan teman untuk 

bermain dan bergaul serta mengungkapkan diri dan perasaannya. Anak 

yang tidak mendapatkan kesempatan bergaul dengan teman sebayanya 

dalam masa pertumbuhan, tidak akan mendapat ketrampilan bergaul, 

                                                            
39Zakiyah Daradjat, Kesehatan Mental Peranannya dalam Pendidikan dan Pengajaran, 

(Jakarta: Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 1984), 17. 
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sehingga pada umur dewasanya nanti ia menjadi kaku dan tidak mampu 

menyesuaikan diri, bahkan mungkin menjauh dari lingkungan. 

Ketiga yaitu dari lingkungan sekolah, di dalam masyarakat 

berkembang dan maju, hampir tidak ada anak yang langsung berpindah 

dari keluarga ke dalam masyarakat. Sekolah merupakan suatu lingkungan 

yang harus dilewati oleh setiap anak sebelum masuk menjadi anggota 

masyarakat yang diperhitungkan pendapatnya. Sekolah merupakan tempat 

mempersiapkan dan membekali anak dengan berbagai pengetahuan, 

ketrampilan, dan keyakinan untuk dapat hidup secara serasi, sesuai dan 

tanggung jawab dalam masyarakat.  

Faktor eksternal juga merupakan faktor yang tidak kalah penting 

dalam mempengaruhi kesehatan mental seseorang, diantaranya adalah 

stratifikasi sosial, interaksi sosial, lingkungan, baik lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat yang didalamnya juga terkandung lingkungan 

tempat tinggal yang ia diami atau tempati. Jadi kesehatan mental itu 

dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam diri seseorang sehingga keduanya 

mempunyai posisi yang sangat kuat dalam kehidupan manusia.40 

9. Ciri-ciri individu dengan kesehatan mental 

Pada umumnya setiap orang senantiasa memiliki mental yang 

sehat, namun karena suatu sebab ada sebagian orang yang memiliki mental 

tidak sehat. Orang yang tidak sehat mentalnya memiliki tekanan-tekanan 

batin. Dengan suasana batin yang seperti itu, kepribadian seseorang 
                                                            

40https://eprins.walisongo.ac.id/3468/3/101111059_Bab2.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwixm
l3sifjiAhUKEawKHXB-BGEQFjAAegQICRAB&usg=AOvVaw2Q1nXmfXdeCuZ2ssmF04ug, 
diakses tanggal pada 20 Juni 2019. 
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menjadi kacau dan mengganggu ketenangannya. Gejala inilah yang 

menjadi pusat pengganggu ketenangan hidup. 

Orang yang mentalnya kacau tidak dapat memperoleh ketenangan 

hidup. Jiwa mereka sering terganggu sehingga menimbulkan stress dan 

konflik batin. Hal ini menyebabkan timbulnya emosi negatif sehingga ia 

tidak mampu mencapai kedewasaan psikis, mudah putus asa dan bahkan 

ingin bunuh diri.  

Kekacauan mental ini disebabkan kurangnya kesadaran memiliki 

konflik-konflik emosional, tidak berani menghadapi tantangan kesulitan 

hidup akibat di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan terjadinya 

disorganisasi maupun disintegrasi sosial. Penyebab lain bahwa ada krisis-

krisis di tengah masyarakat yang menyebabkan seseorang ingin melarikan 

diri dari realitas hidup.  

Sebaliknya, orang yang bermental sehat akan merasakan suasana 

batin yang aman, tenteram dan sejahtera. Berbagai usaha untuk mencapai 

kebahagiaan, keamanan, ketentraman batin dan kesehatan mental, pada 

hakikatnya bertujuan untuk mencari ketenangan hidup. Sehubungan 

dengan hal itu, banyak bermunculan bimbingan dan penyuluhan, psikiater, 

konsultan jiwa, dan sebagainya yang mencoba memberikan jawaban 

terhadap problem jiwa yang tidak sehat.  

Orang yang sehat mentalnya tidak akan mudah putus asa, bersikap 

pesimis atau apatis, karena ia dapat menghadapi semua rintangan hidup 
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dengan tenang dan wajar. Ia menerima kegagalan sebagai suatu pelajaran 

yang akan membawa kesuksesan. 

Dari uraian di atas, Kartini Kartono mengutip dari Priciples of 

Abnormal Psychology karangan Maslow and Mittleman tentang kriteria 

normalitas mental yang sehat yaitu sebagai berikut41: 

1. Memiliki rasa aman yang tepat, mampu berhubungan dengan orang 

lain dalam bidang kerja, pergaulan dan dalam lingkungan keluarga. 

2. Memiliki penilaian dan wawasan diri yang rasional dengan harga diri 

yang tidak berlebihan, memiliki kesehatan secara moral, dan tidak 

dihinggapi rasa bersalah. Selain itu, juga dapat menilai perilaku orang 

lain yang asosial dan tidak manusiawai sebagai gejala perilaku yang 

menyimpang. 

3. Mempunyai spontanitas dan emosional yang tepat. Mampu menjalin 

relasi yang erat, kuat dan lama seperti persahabatan, komunikasi sosial, 

dan menguasai diri sendiri. 

4. Mempunyai kontak dengan realitas secara efisien, tanpa ada fantasi 

dan angan-angan yang berlebihan. Pandangan hidupnya realistis dan 

cukup luas. 

5. Memiliki dorongan dan nafsu-nafsu jasmaniah yang sehat dan mampu 

memuaskannya dengan cara yang sehat, namun tidak diperbudak oleh 

nafsunya sendiri. Mampu menikmati kesenangan hidup (makan, 

minum, dan rekreasi), dan bisa cepat pulih dari kelelahan. 

                                                            
41Yusak Burhanuddin, Kesehatan Mental untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKK, 

(Bandung: Pustaka Setia, 1999 ), 13-15. 
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6. Mempunyai pengetahuan diri yang cukup dengan memiliki motivasi 

hidup yang sehat dan kesadaran tinggi. Dapat membatasi ambisi-

ambisi dalam batas kenormalan.  

7. Memiliki tujuan hidup yang tepat, wajar, dan realitas sehingga bisa 

dicapai dengan kemampuan sendiri serta memiliki keuletan dalam 

mengejar tujuan hidupnya agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun 

bagi masyarakat pada umumnya.  

8. Memiliki kemampuan belajar dari pengalaman hidup dalam mengolah 

dan menerima pengalamannya dengan sikap yang luwes, bisa menilai 

batas kekuatan sendiri dalam situasi yang dihadapi untuk meraih 

sukses. 

9. Memiliki kesanggupan untuk mengekang tuntutan-tuntutan dan 

kebutuhan-kebutuhan dari kelompoknya, karena memiliki kesamaan 

kebutuhan dengan yang dan (tidak terlalu berbeda, dan tidak 

menyimpang). 

10. Memiliki sikap emansipasi yang sehat terhadap kelompokdan 

kebudayaan. Namun, tetap memiliki originalitas dan individualitas 

yang khas, karena mampu membedakan sikap yang baik dan yang 

buruk. 

11. Memiliki integritas dalam kepribadiannya, yaitu kebulatan jasmaniah 

dan rohaniahnya. Mudah mengadakan asimilasi dan adaptasi terhadap 

perubahan yang serba cepat, dan memiliki minat pada berbagai 

aktivitas, moralitas dan kesadaran yang tidak kaku. 
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Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa orang yang 

mentalnya sehat adalah orang yang sanggup berkembang secara wajar dan 

berfungsi dengan baik. Ia sanggup menjalankan tugasnya sehari-hari 

sebagai mana mestinya. Misalnya, seorang ibu yang mentalnya sehat 

adalah seseorang yang sanggup mengembangkan diri secara wajar, 

menjadi seorang istri dan ibu yang berfungsi sesuai harapan suami dan 

anak-anak.  

Selain sebagai kondisi, kesehatan mental juga dapat digambarkan 

sebagai suatu ilmu yang membahas bagaimana manusia menghadapi 

kesulitan hidup dan berusaha mengatasinya, sambil menjaga 

keseimbangan dirinya. Sasaran ilmu kesehatan mental adalah kepribadian 

dan segala sesuatu yang bertalian dengan kepribadian, seperti masalah 

perkembangan, pembinaan, struktur, fungsi, dan disfungsinya.42 

10. Cara atau metode mengatasi gangguan kesehatan mental 

Gangguan kesehatan mental dapat diobati secara formal dan 

informal. Pengobatan secara informal yaitu sebagai berikut: 

a. Berusaha memahami hakekat manusia yang mempunyai pembawaan 

dan pengalaman yang berbeda-beda dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Termasuk memahami diri sendiri yang bisa dilakukan 

dengan intropeksi diri.  

b. Konsultasi pada orang yang dianggap bisa memahami, membantu, 

mengatasi masalahnya. 

                                                            
42 Dede Rahmat Hidayat, Herdi. Bimbingan Konseling, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013),  35. 
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c. Mencurahkan isi hati kepada orang yang dipercayainya. 

d. Berfikir positif dengan memandang segala sesuatu dari aspek positif 

atau hikmahnya. 

e. Realistis yaitu dengan menerima kenyataan/fakta secara rasional. 

f. Melakukan rekreasi dan olahraga ringan agar secara fisik maupun 

mental seseorang merasa lebih segar dan enak. 

g. Melakukan relaksasi misalnya dengan program latihan relaksasi, 

massage, rekreasi dan sebagainya yang membuat seseorang merasa 

lebih tenang. 

h. Berdo’a dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 

seseorang akan merasa tenang, tentram dan damai. 

Pengobatansecara formal atau umum yaitu: 

1) Psikoterapi, yaitu suatu interaksi sistematis antara klien dengan 

terapis yang menyertakan prinsip-prinsip psikologis untuk 

melakukan perubahan pada perilaku, pikiran, dan perasaan klien 

dengan tujuan untuk membantu klien mengatasi perilaku 

upnormal, memecahkan masalah dalam kehidupan, atau 

berkembang sebagai individu. 

2) Terapi psikodiamika, membatu individu untuk memperoleh insight 

mengenai dan mengatasi konflik bawah sadar yang dipercaya 

merupakan akar dari perilaku abnormal yang tidak disadari oleh 

diri sendiri. 
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3) Terapi perilaku, merupakan aplikasi sistematis dari prinsip-prinsip 

belajar untuk menangani gangguan psikologis. Karena terfokusnya 

pada perubahan perilaku bukan perubahan kepribadian atau 

menggali masa lalu secara mendalam tetapi perilaku relatif singkat, 

berlangsung umumnya dari beberapa minggu sampai beberapa 

bulan. 

4) Terapi humanistik, cenderung berfokus pada proses-proses bawah 

sadar seperti konflik internal. Terapi humanistik berfokus pada apa 

yang dialami klien saat ini, disini dan sekarang dari pada masa lalu. 

Keduanya mengasumsikan bahwa masa lalu mempengaruhi 

perilaku dan perasaan pada masa kini mencoba untuk memperluas 

self-insight klien. Bentuk terapi ini adalah terapi berpusat pada 

individu dan klien.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
43Diunduhdarihttps://www.academia.edu/28565577/METODE_METODE_PENAGANA

N_GANGGUAN_KESEHATAN_MENTAL, diakses pada tanggal 20 Juni 2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.44 Penelitian Kualitatif dapat 

menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi 

organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan keakraban. Penelitian kualitatif, 

dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang 

terdiri atas perilaku, kejadian, tempat dan waktu.45 Desain penelitian kualitatif 

telah menjadi elemen standart dalam pelatihan untuk ilmuwan sosial. 

Penelitian ini berkonsentrasi pada ujian formula dari hipotesa dan ahli teori 

desain eksperimen utama, menunjukkan lagi pada investigasi penelitiannya 

bahwa penyelidikan efektif untuk kerja antara kemurnian dan penegasan. 

Namun sejak saat itu mampu untuk menawarkan teori formal pada kajian 

penegasannya, bagian ini dapat diambil secara alami (kebenaran).46 

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus 

merupakan sebuah jenis penelitian yang cukup bahkan sangat populer di 

                                                            
44 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif, dan 

R&D,(Bandung: Alfabeta , 2016), 3.  
45Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kualitatif dan Tindakan,(Bandung: PT Refika 

Aditama, 2012),  181. 
46 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015), 4. 
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kalangan ilmuan sosial hingga dewasa ini. Terlepas dari perbedaan pendapat 

dalam hal cukup mudah atau sulitnya melakukan penelitian studi kasus, 

sesungguhnya jenis penelitian ini  menarik untuk diikuti dan dikembangkan, 

baik oleh yang sudah berpengalaman maupun yang masih pada tingkat 

pemula.47 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dipisahkan pengamatan berperan 

serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenario, 

sehingga dalam penelitian ini, seorang peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lain sebagai 

penunjang.48 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MI Ma’arif Cekok, Babadan, Ponorogo. 

Tepatnya berlokasi di jalan Sunan Kalijaga Desa Cekok, No. 186, Kecamatan 

Babadan, Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini layak diteliti 

karena di MI Ma’arif Cekok, Babadan, Ponorogo pada kelas enam peneliti 

menemukan tindakan bullyingyang dilakukan oleh teman sebaya. 

D. Data dan Sumber Data 

Pada  penelitian kualitatif ini data yang dibutuhkan oleh peneliti 

adalah: 

1. Perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

                                                            
47Burhan Bungn, Analisis Penelitian Kualitatif,(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 

32. 
48Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif,( Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009),  163. 
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2.  Dampak bullying terhadap kesehatan mental anak di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo. 

3. Upaya sekolah dalam megurangi perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo. 

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-

lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bapak ibu guru MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

b. Siswa MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Bagi peneliti kualitatif, fenomena dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar. Saat fenomena 

tersebut berlangsung. Di samping itu, untuk melengkapi data, diperlukan 

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis peneliti). Adapun 

pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Wawancara  

Salah satu sumber informasi studi kasus yang penting adalah 

wawancara. Wawancara merupakan sebuah percakapn antara dua orang 

atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau 

sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.  
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Secara keseluruhan, wawancara merupakan sebuah sumber bukti 

studi kasus yang penting karena hampir keseluruhan studi kasus 

merupakan tentang tingkah laku manusia atau peristiwa-peristiwa 

tertentu. Orang-orang yang diwawancarai dan memiliki pengetahuan 

yang bagus bisa menyediakan pandangan-pandangan yang penting 

terhadap peristiwa peristiwa atau tingkah laku tertentu. Mereka yang 

diwawancarai juga bisa saja menyediakan jalan terhadap sejarah yang 

baru seperti situasi-situasi, membantu dalam mengidentifikasi sumber-

sumber bukti lainnya yang relevan.49 

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terbuka. Artinya, dalam penelitian ini para subjeknya 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula 

apa maksud  wawancara itu. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data tentang bentuk-bentuk perilaku bullyingdanupaya mengatasi perilaku 

bullying. Adapun yang akan peneliti wawancara di antaranya korbanSDP, 

pelaku MRA, dan Wali kelas VI bapak SB. 

2. Observasi  

Observasi bisa berjarak dari aktivitas-aktivitas pengumpulan data 

formal hingga kasual. Hampir pada semua obervasi berbentuk formal, 

instrumen observasional bisa dikembangkan sebagai bagian daripada 

protokol studi kasus tersebut, dan pekerja di lapangan bisa saja diminta 

                                                            
49Abdul Manab, Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif,(Yogyakarta: Kalimedia, 

2015),  247-248. 
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untukmenilai  kemunculan dari jenis–jenis tingkah laku tertentu selama 

periode waktu tertentu di lapangan tertentu.  

Bukti observasional seringkali bermanfaat dalam menyediakan 

informasi tambahan tentang topik yang sedang dipelajari. Jika sebuah 

studi kasus tentang sebuah teknologi baru atau sebuah kurikulum pada 

sekolah, contohnya observasi pada teknologi  atau kurikulum pada 

pekerjaan merupakan bantuan-bantuan yang tidak bernilai dalam 

mengartikan kemanfaatan sesungguhnya dari teknologi tersebut yang ada 

atau masalah potensial apapun yang dijumpai. 50 

Observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang dampak 

perilaku bullying terhadap kesehatan mental anak. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah nama lain dari analisis tulisan atau analisis 

terhadap isi visual dari suatu dokumen. Teknik dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini terdiri dari 

dokumen dan rekaman. Menurut Bunging teknik dokumentasi adalah 

salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

sosial untuk menelusuri data historis. Teknik dokumentasi meski pada 

mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, pada masa kini 

menjadi salah satu bagian yang penting dan tak terpisahkan dalam 

penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan oleh adanya kesadaran dan 

                                                            
50Ibid,  250-252. 
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pemahaman baru yang berkembang di para peneliti bahwa banyak sekali 

data yang tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak. 51 

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan 

bahan-bahan tulisan lainnya. Dokumentasi berguna untuk mengecek data 

yang telah terkumpul. Pengumpulan data sebaiknya dilakukan secara 

bertahap dan sebanyak mungkin peneliti harus mengumpulkan. 

Maksudnya, jika nanti ada yang terbuang atau kurang relevan, peneliti 

masih bisa memanfaatkan data lain. 52 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa berdirinya sekolah, profil sekolah serta data tambahan yang 

dibutuhkan melengkapi hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa data-

data penting maupun foto kegiatan. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data 

kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam 

penelitian ada tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisi data 

penelitian kualitatif yaitu (1) reduksi data (data reduction); (2) paparan data 

(data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying). 

 
                                                            

51Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik,(Jakarta: PT. Bumi 
Aksara, 2013), 177. 

52Ibid., 180. 
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Gambar 3.1 Teknik Analisis data Miles dan Huberman. 

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses 

pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan 

juga selama dan sesudah pengumpulan data. 

1. Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan 

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang 

dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah 

yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari 

pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak. 

2. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus 

dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

Pengumpulan 
data

Penyajian data 

Reduksi data 

kesimpulan 
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analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang 

didukung dengan matriks jaringan kerja.  

3. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam 

bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian 

penelitian. Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan 

data, reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan 

upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara 

berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.53 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji kredibilitas  pada penelitian kualitatif dilakukan dengan berbagai 

cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, 

pemeriksaan sejawat melalui diskusi, analisis kasus negatif dan pengecekan 

anggota. Namun, dalam penelitian ini menggunakan dua cara saja dalam uji 

kredibilitas yaitu dengan cara sebagai berikut: 

a. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut 

secara rinci. Dengan meningkatkan ketekunan berarti melakukan 

                                                            
53Ibid., 210-212. 
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pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan54. Dengan 

meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan data yang 

akurat dan sistematis tentang kesehatan mental siswa di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo.  

b. Triangulasi  

Teknik triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data.Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Artinya, 

peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan 

penelitian kualitatif. Dengan mengumpulkan data dari observasi, 

wawancara, serta dokumentasi yang diperoleh, akan menghasilkan bukti 

yang berbeda dan akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk 

memperoleh kebenaran. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan pertanyaan kepada korban bullying, pelaku bullying, 

dan wali kelas VI, serta melihat kondisi langsung di lapangan berupa 

observasi tentang perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang perilaku bullying yang ada di lingkungan sekolah dasar 

dan sederajat. 

 

                                                            
54 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 

2009),  329. 
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H. Tahapan-tahapan Penelitian 

1. Tahap pra lapangan: 

a) Menyusun rancangan penelitian 

b) Memilih lapangan penelitian 

c) Mengurus perizinan 

d) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan 

e) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

2. Tahap pekerjaan lapangan 

a) Memahami latar belakang 

b) Mengumpulkan data 

3. Tahap analisis data 

a) Analisis selama dan setelah pengumpulan data 

b) Tahap penulisan hasil laporan.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
55 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan, Kuantitati, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 372. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Lokasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok terletak di pedesaan 

yang sebagian ekonomi penduduknya dengan tingkat ekonomi menengah 

kebawah. Tepatnya di Jln. Sunan Kalijaga Desa Cekok No. 186, 

Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok Ponorogo hadir di tengah-

tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan sarana 

pendidikan yang berkualitas dan terjangkau berbasiskan agama untuk 

memenuhi keinginan bersama. 

2. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok (MIM Cekok) berdiri di 

bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif, didirikan sebagai alternatif 

jawaban atas persoalan pendidikan yang berkembang di masyarakat. 

Masyarakat selama ini selalu dihadapkan dengan dua pilihan dalam 

pendidikan; pertama, jika masyarakat memilih pendidikan yang berbasis 

religi (agama) saja maka konsekuensi yang diterima adalah 

kekurangmampuan lulusan tersebut dibidang sains (ilmu pegetahuan 

umum), padahal keilmuwan ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan 

kehidupan  yang  lebih baik dan layak. Kedua, jika masyarakat memilih 
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pendidikan yang berbasis sains (ilmu pengetahuan umum), maka 

konsekuensi yang diterima adalah kekurangmampuan lulusan pendidikan 

tersebut dalam bidang religi (agama), padahal ilmu agama juga sangat 

dibutuhkan sebagai pengendali hidup di dunia maupun di akhirat. 

MI Ma’arif Cekok didirikan oleh LP Ma’arif pada Tahun 1968 

tempatnya terletak Jalan Sunan Kalijaga No. 189 Cekok Babadan 

Ponorogo. Sejak awal berdiri, MI Ma’arifCekok sudah berkeinginan dan 

bercita-cita sebagai salah satu sekolah unggulan yang diperhitungkan 

minimal di wilayah Cekok dan sekitarnya seperti yang tertuang dalam visi 

yakni “Membentuk pribadi sholih, intelek, santun, berprestasi dan 

berhaluan Ahlusunnahwal Jama’ah”. 

MI Ma’arif Cekok mencoba untuk selalu membuat inovasi baru, 

seperti metode pembelajaran, pengembangan kurikulum, manajemen 

sekolah, keterlibatan wali murid, tahfidz Al-Qur’an serta kegiatan-kegiatan 

yang bersifat sosial ataupun lainnya dengan harapan dapat meningkatkan 

kualitas. MI Ma’arif Cekok mempunyai beberapa program seperti:Fun 

Learning Activities, Sholat Dhuha, Sholat Jamaah, Tahfidz Al-Qur’an, 

TPQ, Bimtek Guru, Pramuka, Uji Publik, Team Teaching dan lain-lain.  

3. Identitas MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Berikut adalah identitas MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Nama Madrasah MI Ma’arifCekok 

No. Statistik Madrasah (NSM) 111235020004 

NPSN 60714254 
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Alamat Jl. Sunan Kalijaga No. 186 Cekok 

Babadan Ponorogo 

Telp./Fax 082302320255 

Email mi.cekok@yahoo.com 

Nama Yayasan LP Ma’arif 

Alamat Yayasan Jl. Sultan Agung No. 83 

Tahun Didirikan PW/220/A-6/SK/VIII/2009 

Status Akreditasi Terakreditasi “B” 

Jumlah Siswa 219 Siswa 

Data Jumlah Ustadz/dzah 23 Siswa 

Jumlah Rombongan Belajar 11 Rombel 

 

4. Visi dan Misi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

• Visi Madrasah 

“Membentuk pribadi yang sholih, intelek, santun, berprestasi dan 

berhaluan ahlusunnah waljama’ah” 

• Misi Madrasah 

1. Melaksanakan pengembangan kurikulum yang terpadu 

2. Mewujudkan peserta didik yang memiliki daya saing dalam 

prestasi Ujian Nasional dan non Akademik 

3. Mengoptimalkan program TPQ dan hafalan juz 30 untuk 

mewujudkan peserta didik yang unggul bacatulis Al – Qur’an serta 

hafal Juz 30 
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4. Menanamkan ajaran dan nilai–nilai Islam Ahlusunnah walJama’ah 

dalam kehidupan sehari–hari 

5. Melakukan inovasi secara terus–menerus dalam strategi 

pembelajaran 

6. Melaksanakan pengembangan profesionalisme dan kompetensi 

pendidik dan tenaga kependidikan 

7. Melaksanakan pengembangan sarana prasarana dan media 

pembelajaran 

8. Melaksanakan pengembangan managemen berbasis madrasah 

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun 

pembiayaan pendidikan 

10. Melaksanakan penilaian yang otentik dan variatif 

5. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Sarana dan prasarana di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

antara lain adalah ruang kelas ada 11 kelas, Laboratorium IPA, 

Perpustakaan, Ruang Klinik, Ruang BP/BK, Ruang Kepala Sekolah, 

Ruang Guru, Ruang TU, kamar mandi/WC guru ada empat, kamar 

mandi/WC siswa ada 8 dan 1 ruang ibadah. Secara lebih detail, sarana dan 

prasarana di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dapat dilihat pada 

Lampiran 10 halaman 82. 
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6. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo 

Kepala madrasah MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo bernama 

Hadi Asfahan, S.Pd. Komite Madrasah yaitu Drs. Harjadi. Waka 

Kurikulum yaitu Sayid Bachrudin, S.Pd.I. Waka Kesiswaan yaitu Muh. 

Muttaqin, S.Pd.I. Bendahara yaitu Luvi Novita A, S.Pd.I. Tata Usaha yaitu 

Yenni Purnamasari, SE. Kebersihan yaitu Elma Setyorini. Secara lebih 

detail struktur organisasi di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dapat 

dlihat pada Lampiran 14 halaman 87. 

7. Keadaan Guru dan Karyawan di MI Ma’arif Cekok Ponorogo 

Para pendidik di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo berjumlah 

16 orang guru, 8 guru laki-laki, dan 8 guru perempuan, dengan 1 orang 

kepala sekolah laki-laki. Dari jumlah guru tersebut, 2 diantaranya PNS, 

dan 14 orang GTT, 1 penjaga, serta 1 TU. Tingkat pendidikan guru di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo semuanya sudah selesai S1. Secara 

lebih detail data keadaan guru dan karyawan di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo dapat dilihat di Lampiran 15 halaman 88. 

8. Keadaan Siswa MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

SiswaMadrasah Ibtidaiyah Ma’arif Cekok secara keseluruhan 

berjumlah 219 siswa yang terdiri dari 11 rombel (rombongan belajar). 

Kelas I A berjumlah 21 siswa, kelas I B berjumlah 21 siswa. Kelas II A 

berjumlah 24 siswa, kelas II B berjumlah 23 siswa. Kelas III A berjumlah 

16 siswa, kelas III B berjumlah 15 siswa. Kelas IV A berjumlah 17 siswa, 
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kelas IV B berjumlah 16 siswa. Kelas V A berjumlah 18 siswa, kelas V B 

berjumlah 18 siswa. Kelas VI berjumah 31 siswa. Secara lebih detail 

keadaan siswa di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo dapat dilihat pada 

Lampiran 16 halaman 89. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk-bentuk Perilaku Bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo 

Perilaku bullying atau yang sering disebut dengan kenakalan anak 

di lingkungan sekolah dasar masih menjadi sesuatu yang wajar, baik bagi 

orang tua maupun guru. Namun  secara tidak sadar kenakalan anak di usia 

sekolah dasar mulai meresahkan. Bentuk-bentuk perilaku bullying ada 

banyak, seperti mencubit, memukul, mengejek, berkata kotor, dan lain 

sebagainya. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat perilaku bullying 

yang terlihat. Motif pelaku melakukan tindakan bullying yaitu mulai dari 

bercanda hingga benar-benar menyakiti korban. Setelah mengejek korban, 

pelaku lalu pergi begitu saja dengan rasa yang lega karena telah 

melakukan apa yang ia inginkan. Namun yang dilakukan oleh korban 

hanya diam di kursinya.  

Hal ini berdasar pada hasil petikan wawancara dengan SDP sebagai 

korban bullying bahwasannya:56“Ya di ledekin. Di bilang orang tua saya 

                                                            
56Lihat transkip wawancara nomor 01/W/6-II/2019. 
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beginilah, begitulah. Mereka suka memanggil saya dengan julukan orang 

tua saya dan saya tidak suka itu. Saya punya nama sendiri.” 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pelaku 

memanggil korban bukan dengan namanya, melainkan dengan julukan 

orang tuanya, korban merasa tidak nyaman dengan hal itu. Saat ditanya, 

korban tidak tahu bagaimana pelaku mengetahui orang tuanya seperti itu. 

Korban juga mengaku bahwa yang meledek hanya satu orang 

dalam kelas. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara berikut 

ini57:“Sebenarnya hanya satu anak kak yang selalu ledekin saya. Namanya 

MRA.”Dari kutipan wawancara di atas, korban menyatakan bahwa yang 

meledeknya hanya satu orang saja.  

Selain bullying yang terjadi di dalam kelas, bullying juga terjadi di 

luar kelas saat jam istirahat. Pelaku dan teman yang lain mengganggu 

korban. Hal ini didasarkan dari hasil wawancara dengan korban sebagai 

berikut:58“Masih kak. Tapi kadang-kadang. Karena saya saat istirahat 

jarang di luar kelas. Saya makan bekal yang saya bawa dari rumah di 

dalam kelas bersama teman perempuan saya.” 

Dari kutipan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa korban 

saat jam istirahat jarang di luar kelas. Karena pelaku terkadang 

mengganggu korban. Sehingga korban lebih memilih makan di kelas 

bersama dengan teman perempuannya. 

                                                            
57Lihat transkip wawancara nomor 01/W/6-II/2019. 
58Lihat transkip wawancara nomor 01/W/6-II/2019. 
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Selain bentuk bullying yang telah dijelaskan di atas, korban juga 

mengalami bentuk bullying berupa kekerasan fisik, seperti dipukul, 

dicubit, barang korban juga diambil tanpa ijin. Hal ini sesuai dengan 

kutipan wawancara sebagai berikut:59“Saya juga pernah beberapa kali di 

cubit dan di pukul tanpa alasan yang jelas oleh dia. Barang saya seperti 

pensil, bolpoin, buku, tempat minum terkadang juga diambil tanpa ijin 

terlebih dahulu kepada saya.” 

Korban  bullying  pernah melaporkan pelaku kepada wali kelas, 

kemudian wali kelas menegur dan memarahi pelaku. Hal ini sesuai dengan 

kutipan wawancara dengan korban:60“Saya pernah melaporkan dia kepada 

pak SB. Pak SB menegur dia dan pernah juga dimarahi.” 

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa respon 

ketika korban melaporkan pelaku kepada wali kelas adalah dengan ditegur 

dan dimarahi. 

2. Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kesehatan Mental Siswa di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

mengamati korban bullying, pelaku bullying, serta teman-teman yang ada 

di dalam kelas. Semula peneliti masuk ke dalam kelas tersebut, semuanya 

terlihat biasa saja. Tidak ada yang mencurigakan dan tidak ada hal yang 

janggal. Semuanya belajar seperti biasa. Mengikuti perintah bapak ibu 

guru dengan seksama. 

                                                            
59Lihat transkip wawancara nomor 01/W/6-II/2019. 
60Lihat transkip wawancara nomor 01/W/6-II/2019. 
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Namun setelah beberapa kali masuk di kelas tersebut, mulailah 

terjadi beberapa kejanggalan. Seperti ada seorang siswa perempuan yang 

duduk sendiri di dalam kelas, siswa tersebut terlihat murung. Kemudian 

ada seorang siswa laki-laki yang mendekati dia dan mengambil beberapa 

alat tulisnya tanpa berpamitan kepada pemiliknya. Siswa laki-laki tersebut 

juga mengejek siswa perempuan tersebut.61 

Ada juga beberapa teman yang lain yang ikut mengejek, 

mengganggu saat pelajaran, namun saat diskusi justru tidak diajak. 

Sepertinya hal ini sudah terjadi cukup lama. Melihat mereka sangat senang 

setelah menjahili anak perempuan tersebut.62 

Dari uraian observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di atas, 

dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental siswa yaitu korban 

bullying menjadi cenderung pendiam, menjadi pribadi yang tertutup, tidak 

mudah percaya kepada orang lain, korban mengalami krisis percaya diri, 

korban juga mejadi pribadi yang murung. 

Hal ini dikuatkan dengan kutipan wawancara dengan SDP:63“Iya 

kak saya diam karena saya takut. Saya juga tidak cerita kepada 

siapapunkecuali teman dekat saya. Kalau saya cerita ataupun ngobrol sama 

teman yang lain yang dekat dekat MRA, nanti saya dibully lagi.” 

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa korban menjadi 

pendiam dan tidak mudah bercerita dengan orang lain karena merasa takut  

                                                            
61Lihat transkip observasi nomor 01/O/11-II/2019. 
62Lihat transkip observasi nomor 01/O/11-II/2019. 
63Lihat transkip wawancara nomor 03/W/6-II/2019. 



56 
 

 

jika dibully oleh pelaku. Hal tersebut menjadikan korban tidak nyaman 

saat di dalam kelas. 

Jika hal ini dibiarkan, maka akan berakibat sangat fatal terhadap 

kondisi mental korban bullying. Karena saat pelaku melakukan tindakan 

bullying, korban hanya bisa diam, tanpa melawan sedikitpun. Karena 

korban sudah berfikir bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. 

3. Upaya Sekolah dalam Mengurangi Perilaku Bullying di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo 

Kenakalan ataupun kekerasan anak di sekolah dianggap hal biasa 

yang terjadi di lingkungan sekolah dasar. Para guru menganggap bahwa 

bullying tidak akan terjadi di lingkungan sekolah dasar, bullying terjadi di 

lingkungan SMP dan SMA. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara oleh 

Pak SB selaku wali kelas VI:64 “kalau menurut saya kasus bullying itu 

biasanya terjadi di lingkungan anak-anak yang sudah besar. Seperti 

misalnya di kalangan anak SMP dan SMA. Kalau di lingkungan sekolah 

sini sepertinya tidak ada.” 

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa, para guru belum 

menyadari adanya perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo. Perilaku bullying tidak akan terjadi di lingkungan anak sekolah 

dasar.  

Kenakalan anak yang terjadi secara terus menerus dan berulang 

kali masih menjadi sesuatu yang biasa saja terjadi di lingkungan anak-

                                                            
64Lihat transkip wawancara nomor 03/W/7-II/2019 
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anak. Mencubit, mengejek, menendang, itu hanya bercanda saja. Hal ini di 

dasarkan dari hasil wawancara dengan pak SB selaku wali kelas 

VI:65“Kalau yang seperti itu memang ada mbak. Memukul, mengejek itu 

ada. Tapi hanya biasalah anak-anak suka bercanda” 

Perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo mulai mendapat perhatian dari guru Mi Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo. Para guru tidak hanya diam saja ketika mendengar ada tindakan 

bullying yang terjadi di sekolah mereka. Walaupun jika dilihat secara kasat 

mata, anak-anaknya berlaku biasa saja seperti murid yang lain. Saat proses 

pembelajaran di dalam kelas, mereka juga belajar dan memperhatikan 

penjelasan guru. Saat di luar kelaspun mereka juga bermain seperti biasa. 

Tidak ada yang janggal. 

Bapak ibu guru MI Ma’arif Cekok mulai memikirkan upaya untuk 

mengurangi perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo agar kejadian seperti itu tidak terjadi lagi pada siswa lain. Pak 

SB selaku wali kelas VI mulai memikirkan cara untuk mengurangi 

perilaku bullying yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan kutipan 

wawancara kepada pak SB:66 

“Kalau seandainya terjadi seperti itu, saya sebisa mungkin 
mencegahnya. Dengan saya beri penjelasan kalau tindakan seperti 
itu tidak boleh. Kalaupun sudah terlanjur terjadi, saya akan 
menegur anak yang melakukan tindakan kekerasan tersebut. Seperti 
pada umumnya orang tua yang menegur anaknya jika anaknya 
nakal. Sekarang ini saya fokuskan anak kelas enam untuk 
menyiapkan ujian dan tryout yang akan datang. Saya juga sudah 

                                                            
65Lihat transkip wawancara nomor 03/W/7-II/2019 
66Lihat transkip wawancara nomor 03/7-II/W/2019. 
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mewanti-wanti mereka untuk berhati-hati dalam bersikap dan 
bertingkah laku. Karena jika mereka tidak berhati-hati, akibatnya 
akan fatal dan mengganggu konsentrasi belajar mereka.”  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa selaku wali kelas 

VI, pak SB akan menegur anak yang melakukan tindakan kenakalan 

ataupun kekerasan. Beliau juga ingin agar siswa kelas enam berhati-hati 

dan fokus kepada ujian dan tryout yang akan datang. 

Penanganan perilaku bullying agar tidak terjadi lagi di lingkungan 

sekolah juga bisa dilakukan dengan preventif atau pencegahan, misalnya 

dengan penanaman pendidikan agama sejak dini, mengisi waktu luang 

dengan hal yang bermanfaat, memberikan bimbingan karakter yang kuat 

kepada siswa, dan lain sebagainya. Hal ini seperti pada kutipan wawancara 

dengan pak SB67: 

“Selain yang saya katakan di atas, kita juga melakukan upaya 
pencegahan agar perilaku bullying ini bisa perlahan hilang dan 
tidak terjadi lagi seperti menanamkan pendidikan agama sejak dini 
kepada para siswa, mengisi waktu luang dengan sesuatu yang 
bermanfaat, memberikan bimbingan karakter yang kuat, dan lain 
sebaganya.” 
 
Dari penjelasan pak SB di atas dapat disimpulkan bahwa upaya 

yang dilakukan sekolah untuk mengurangi perilaku bullying yaitu dengan 

menanamkan pendidikan agama, mengisi waktu luang dengan hal yang 

bermanfaat, dan memberikan pendidikan karakter. 

Gambar 4.1 berikut adalah hasil penelitian tentang dampak 

perilaku bullying terhadap kesehatan mental anak. 

 

                                                            
67Lihat transkip wawancara nomor 03/7-II/W/2019. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pembahasan tentang  Bentuk-bentuk Perilaku Bullying Di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo 

Perilaku bullying atau yang sering disebut dengan kenakalan anak di 

lingkungan sekolah dasar masih menjadi sesuatu yang wajar, baik bagi orang 

tua maupun guru. Namun  secara tidak sadar kenakalan anak di usia sekolah 

dasar mulai meresahkan. Pada dasarnya bullyingterjadi karena beberapa 

faktor, baik faktor dari keluarga maupun lingkungan. Seperti halnya di MI 

Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, perilaku bullying masih dianggap wajar 

oleh guru. Bentuk-bentuk perilaku bullying yang biasa terjadi ada banyak, 

seperti mencubit, memukul, mengejek, berkata kotor, dan lain sebagainya. 

Perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo umumnya 

terjadi di lingkungan teman sebaya maupun teman sekelas. Perilaku bullying 

yang terjadi dibagi menjadi dua yaitu bullying verbal dan bullying fisik. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan perilaku bullying yang terjadi di 

MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo sebagai berikut: 

1.  Bullying verbal yang dilakukan oleh siswa MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo yaitu: 
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a. Memfitnah korban dan orang tua korban 

Ketika di dalam kelas, pelaku pernah memfitnah korban dan orang tua 

korban. Pelaku mangatakan bahwa orang tua korban mempunyai 

pekerjaan tidak tetap, dan lain sebagainya. 

b.  Mengejek korban 

Mengejek adalah bentuk bullying yang paling sering dilakukan. Pelaku 

mengejek korban dengan berbagai macam sehingga melukai perasaan 

korban. 

c. Mengancam korban 

Ancaman yang dimaksud adalah ancaman yang dimulai dari salah 

paham antara korban dan pelaku sehingga pelaku merasa sakit hati. 

Ancaman tersebut beberapa kali membuat korban takut untuk pulang 

ke rumahnya.  

d.  Berkata kotor terhadap korban 

Berkata kotor yang dimaksud yaitu perkataan yang tidak sepantasnya 

diucapkan, namun karena pelaku kesal dengan korban, perkataan 

tersebut selalu keluar dari mulut pelaku. 

2. Bentuk bullying fisik yang terjadi di MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo antara lain:  

a. Memukul 

Memukul karena kesal tanpa alasan bebrapa kali dilakukan oleh 

pelaku terhadap korban. 
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b. Mengambil barang  

Mengambil barang yang dimaksud yaitu mengambil barang korban 

tanpa ijin. 

c. Mencubit 

Mencubit adalah perilaku yang dilakukan pelaku beberapa kali 

terhadap korban. Pelaku tiba-tiba mencubit korban tanpa alasan yang 

jelas. 

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa bentuk bullying 

yang terjadi pada umumnya adalah verbal dan fisik. Bullying verbal yaitu 

dilakukan dengan cara mengancam, berkata yang tidak sopan kepada korban, 

pemalakan yang dilakukan oleh pelaku bullying terhadap korbannya, 

menyebarluaskan kejelekan korban. Bullying fisik adalah suatu tindakan yang 

dilakukan pelaku terhadap korbannya dengan cara memukul, menggigit, 

menendang dan mengintimidasi korban di ruangan dengan cara mengitari, 

mencakar, mengancam.68 

B. Pembahasan Tentang Dampak Perilaku Bullying Terhadap Kesehatan 

Mental Siswa di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Bullying di lingkungan sekolah dasar tidak hanya memberikan dampak 

negatif bagi korban, namun juga bagi pelaku dan teman yang lain. Dampak 

negatif dari bullying sangat beragam, diantaranya yaitu dampak terhadap 

kesehatan mental, sosial lingkungan , prestasi di sekolah, kesehatan fisik, dan 

lain sebagainya. Seperti halnya di MI Ma’arif Cekok, bullying berdampak 

                                                            
68Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak 

(Jakarta:PT. Grasindo,2008), 22. 
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pada kesehatan mental korban. Bullying yang bisa menjadikan kesehatan 

mental korban terganggu yaitu melalui perkataan negatif  teman sebaya, 

tindakan fisik, dan ancaman oleh pelaku. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo ditemukan dampak bullying  sebagai berikut: 

1. Pendiam 

Korban duduk sendiri di bangkunya saat kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Saat jam istirahat, korban memilih untuk tetap berada di dalam kelas 

memakan bekal yang ia bawa dari rumah dengan beberapa teman 

perempuannya. 

2. Lemas 

Kondisi fisik korban menjadi lemas karena pelaku beberapa kali melakukan 

bullying fisik seperti memukul, mencubit, dan mengambil barang tanpa 

sepengetahuan pemiliknya. 

3. Takut bertemu dengan pelaku 

Korban menjadi takut kepada pelaku, sehingga ia lebih berhati-hati atau 

sedikit menjauh ketika bertemu dengan pelaku agar tidak di bully. 

4. Menjadi sangat pemurung 

Dampak yang terjadi terhadap korban yaitu korban sering berdiam di dalam 

kelas, jarang berinteraksi, dan lebih berhati hati ketika bercerita dengan 

temannya. 
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5. Tidak bersemangat dalam belajar 

Bullying yang dilakukan oleh pelaku berdampak pada fokus belajar 

korban. Korban merasa dirinya terancam, sehingga ia tidak fokus 

terhadap pelajaran justru fokus kepada bagaimana caranya agar tidak di 

bully. 

Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Ricca Novalia di Perkampungan Sosial Pingit Yogyakarta menyatakan bahwa 

anak-anak yang menjadi korban bullying akan mengalami berbagai dampak 

yang ditimbulkan dari bullying yang dialami, antara lain anak malas berangkat 

sekolah, anak mengalami trauma, anak tidak ingin bertemu dengan pelaku 

yang membully dirinya, anak ingin berpindah sekolah dipengaruhi oleh rasa 

ketidaknyamanan anak tersebut dalam bersosialisasi dengan teman-temannya 

yang lain.69 

Hal ini juga diperkuat dengan teori kesehatan mental yang 

menyatakan, orang yang mentalnya kacau tidak dapat memperoleh ketenangan 

hidup. Jiwa mereka sering terganggu sehingga menimbulkan stres dan konflik 

batin. Hal ini menyebabkan timbulnya emosi negative sehingga ia tidak 

mampu mencapai kedewasaan psikis, mudah putus asa dan bahkan ingin 

bunuh diri.70 

                                                            
69Ricca Novalia, “Dampak Bullying terhadap Kondisi Psikososial Anak di Perkampungan Sosial 
Pingit,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016). 

70Jaelani, Penyucian Jiwa (Tazkiyatal Al-Nafs) & Kesehatan Mental, (Jakarta: Amzah, 
2000), 79. 
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Kekacauan mental ini disebabkan kurangnya kesadaran memiliki 

konflik-konflik emosional, tidak berani menghadapi tantangan kesulitan hidup 

akibat di tengah-tengah masyarakat yang menimbulkan terjadinya 

disorganisasi maupun disintegrasi sosial. Penyebab lain bahwa ada krisis-

krisis di tengah masyarakat yang menyebabkanse seorang ingin melarikan diri 

dari realitas hidup.  

Sebaliknya, orang yang bermental sehat akan merasakan suasana batin 

yang aman, tenteram dan sejahtera. Berbagai usaha untuk mencapai 

kebahagiaan, keamanan, ketentraman batin dan kesehatan mental, pada 

hakikatnya bertujuan untuk mencari ketenangan hidup. Sehubungan dengan 

hal itu, banyak bermunculan bimbingan dan penyuluhan, psikiater, konsultan 

jiwa, dan sebagainya yang mencoba memberikan jawaban terhadap problem 

jiwa yang tidak sehat. 

C. Pembahasan Tentang Upaya Sekolah dalam Mengurangi Perilaku 

Bullying Di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

 Kenakalan ataupun kekerasan anak di sekolah dianggap hal biasa 

yang terjadi di lingkungan sekolah dasar. Para guru menganggap bahwa 

bullying tidak akan terjadi di lingkungan sekolah dasar, bullying hanya bisa 

terjadi di lingkungan SMP dan SMA.71 Namun sebenarnya bullying di 

lingkungan sekolah dasar haruslah mendapat perhatian khusus oleh guru. 

Anak korban bullying biasanya cukup lama dalam menerima pelajaran 

yang diberikan. Hal ini disebabkan karena anak merasa tertekan saat di dalam 

                                                            
71 Lihat transkip wawancara nomor 03/W/7-II/2019 
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kelas dan bertemu dengan pelaku bullying. Anak juga merasa dirinya 

terancam. Sehingga ia tidak fokus kepada pelajaran justru fokus kepada 

bagaimana caranya agar tidak di bully.  

Perilaku bullying jika dibiarkan akan berakibat fatal. Hal ini yang 

membuat para guru di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo perlu 

memikirkan cara agar bullying tidak terjadi lagi. Walaupun jika dilihat secara 

kasat mata siswa-siswi MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo bersikap seperti 

anak pada umumnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wali kelas 

enam menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengurangi perilaku 

bullying yaitu: 

1.  Wali kelas mencegah siswa yang akan melakukan tindakan bullying saat 

di dalam kelas dengan diberikan penjelasan secara halus.  

2. Pihak sekolah menegur siswa yang melakukan bullying. Hal ini dilakukan 

agar bullying tidak terjadi kepada siswa yang lain. 

Selain upaya yang dijelaskan di atas, MI Ma’arif Cekok Babadan 

Ponorogo juga melakukan upaya preventif atau pencegahan untuk mengurangi 

perilaku bullying yaitu: 

1. Menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada siswa. 

2. Memberikan pendidikan karakter yang kuat kepada siswa melalui kegiatan 

pembelajaran. 

3. Mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bermanfaat, misalnya dengan 

ekstrakurikuler pramuka, hadroh, dan tahfidz Al-Qur’an. 
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Beragam upaya dapat dilakukan untuk mengurangi perilaku bullying, 

diantaranya mengoptimalkan layanan bimbingan konseling. Menurut Prayitno, 

tugas guru BK/konselor dalam pelayanan konseling antara lain membantu 

mengatasi masalah melalui berbagai jenis layanan. Prayitno mengemukakan 

konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggrakan oleh 

konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi 

klien. Jadi, layanan ini dapat membantu siswa perindividu dalam 

mengentaskan masalah tentang bullying yang dibantuoleh guru BK/konselor.72 

Dalam upaya mengurangi perilakubullying di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo perlu adanya dukungan dari semua pihak, baik dari guru 

dan orang tua. Jika perilaku bullying dibiarkan, akan merusak generasi bangsa 

selanjutnya. Guru harus mendampingi siswanya secara intens agar bullying  

bisa perlahan menghilang. 

Lingkungan sekolah dan keluarga menjadi salah satu faktor yang 

paling berpengaruh terhadap tindakan bullying yang dilakukan oleh anak. Hal 

ini berarti bahwa orang tua dan guru memiliki faktor penting dalam tumbuh 

kembang anak di rumah maupun di sekolah. Tontonan mereka seperti televisi, 

youtube, ataupun saluran media sosial yang lain juga menjadi faktor anak 

menjadi pelaku bullying. Peran guru terhadap bullying pada siswa yaitu 

sebagai orang yang membimbing atau yang memberi nasehat dan 

mengarahkan serta membina siswa sehingga dapat mengatasi masalah yang 

                                                            
72Ifajri Yenes, “Perilaku Bullying dan Peranan Guru BK/Konselor dalam 

Pengetasannya”, Jurnal Bimbingan Konseling, Vol.5.2, 121. 
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terjadi mengenai bullying dan agar dapat meminimalisir bullying yang terjadi 

di sekolah, sehingga perilaku siswa menjadi lebih baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang dampak perilaku bullying 

terhadap kesehatan mental anak di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan: 

1. Bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo yaitu: (1) bullying verbal yaitu memfitnah korban dan 

orang tua korban, mengejek, mengancam, dan berkata kotor; (2) bullying 

fisik yaitu memukul, mengambil barang tanpa izin, dan mencubit. 

2. Dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental anak di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo yaitu korban bullying menjadi pendiam,  lemas, 

takut saat bertemu dengan pelaku, lelah dengan perlakuan pelaku terhadap 

dirinya, menjadi sangat pemurung, dan juga tidak bersemangat dalam 

belajar. 

3. Upaya sekolah dalam mengurangi perilaku bullying di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo yaitu dengan memberikan pendidikan agama sejak dini 

kepada siswa, mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bermanfaat 

misalnya ekstrakurikuler pramuka, hadroh, dan lain sebagainya, serta 

memberikan pendidikan karakter yang kuat melalui kegiatan 

pembelajaran, menasehati, dan menegur. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menemukan kesimpulan terkait 

dampak perilaku bullying terhadap kesehatan mental anak di MI Ma’arif 

Cekok Babadan Ponorogo, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi sekolah 

Pihak sekolah harusnya lebih menambah wawasan mengenai 

bullying dari buku, internet, maupun seminar agar guru dapat mencegah 

dan mengurangi terjadinya bullying. Guru diharapkan mampu mengenali 

karakteristik pelaku dan korban bullying agar dapat mencegah terjadinya 

bullying di sekolah. 

2. Bagi peneliti berikutnya 

Dampak negatif dari perilaku bullying sangat banyak. Untuk 

menambah pengetahuan, peneliti selanjutnya dapat meneliti dampak 

negatif perilaku bullying terhadap aspek yang lainnya. Serta meneliti lebih 

lanjut cara mengatasi dan mencegah terjadinya bullying.  
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