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ABSTRAK 

 

Maharani, Anggre Delia. 2020. Analisis Prestasi Belajar Siswa yang Mengalami Perilaku Bullying 

di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing, Yuli Salis Hijriyani, M.Pd. 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Siswa, Bulling. 

Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai dalam 

periode tertentu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar peserta 

didik, diantaranya faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik (faktor internal) dan ada pula 

dari luar dirinya (faktor eksternal).  Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa adalah gangguan dari siswa lain atau sering disebut sebagai bullying. Perilaku bullying sering 

kali terjadi di sekolah termasuk di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. Perilaku bullying 

memiliki banyak dampak negatif salah satunya menurunnya atau kurang memuaskannya nilai dari 

korban, yang disebabkan karena rasa tidak nyaman siswa saat belajar di sekolah.  

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan bentuk perilaku bullying yang terjadi di 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo, (2) Mendeskripsikan prestasi siswa yang mengalami 

perilaku bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo, (3) Mendeskripsikan upaya sekolah 

dalam mengatasi perilaku bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Untuk menemukan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisa interaktif Miles dan 

Huberman dengan tahapan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat ditemukan (1) Bentuk-bentuk bullying yang terjadi di MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo antara lain mengolok-olok, memanggil dengan panggilan jelek, 

memanggil menggunakan nama orang tua korban, berkata kotor, dicubit, ditendang, dan menarik 

jilbab korban, selain itu siswa sering dikucilkan atau tidak diajak bermain oleh teman-temannya. (2) 

Prestasi belajar siswa yang mengalami perilaku bullying dapat dikatakan sedang, hal tersebut dinilai 

dari ranah kognitif siswa pada raport yang mana rata-rata nilai siswa mendekati nilai KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). (3) Upaya sekolah dalam mengatasi perilaku bullying adalah dengan selalu 

menasehati siswa setelah sholat dhuha, mempertemukan korban dan pelaku, memberikan nasehat 

dan teguran, memberikan hukuman yang mendidik, serta menanamkan karakter yang baik melalui 

pembelajaran.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mempersiapkan generasi 

muda yang memiliki keberdayaan dan kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai 

megaskills yang mantap. Dibalik otonomi yang dimiliki, sekolah dituntut untuk memiliki 

kemandirian dan kreativitas dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa yang dengannya dapat memperbaiki mutu sekolah.
1
 

Mendapatkan prestasi belajar siswa yang optimal merupakan harapan setiap sekolah. 

Menurut Oemar Hamalik, prestasi adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan pada 

murid setelah dilakukan proses belajar mengajar, sedangkan belajar pada hakikatnya adalah 

suatu proses dalam perkembangan manusia untuk mencapai kedewasaan.
2
 Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi belajar peserta didik, diantaranya faktor yang 

berasal dari dalam diri peserta didik dan ada pula dari luar dirinya. Dalyono (20019:55) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor internal 

(kesehatan, bakat, minat, intelegensi, motivasi, cara belajar) dan faktor eksternal (keluarga, 

sekolah, masyarakat dan lingkungan sekitar).
3
 

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

gangguan dari siswa lain atau sering disebut sebagai bullying. Dalam beberapa tahun 

terakhir, fenomena school bullying mulai mendapat perhatian peneliti, pendidik, organisasi 

perlindungan, dan tokoh masyarakat. Pelopornya adalah Professor dan Olweus dari 

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

                                                           
1
 Arinda Firdianti, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (Yogyakarta: CV Gre Publishing, 2018), 5. 

2
 Ibid., 9 

3
 Euis Karwati & Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Bandung: Alfabeta, 2015), 156. 
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tentang fenomena bullying di sekolah, yang kemudian disebut dengan istilah school 

bullying.
4
 

Maraknya aksi tawuran dan kekerasan yang dilakukan oleh siswa di sekolah yang 

semakin banyak menghiasi deretan berita di halaman media cetak maupun elektronik 

menjadi bukti mulai lunturnya nilai-nilai kemanusiaan. Tentunya kasus-kasus kekerasan 

tersebut tidak saja mencoreng citra pendidikan yang selama ini dipercaya sebagai sebuah 

tempat di mana proses humanisasi berlangsung, tetapi juga menimbulkan sejumlah 

pertanyaan bahkan gugatan dari berbagai pihak yang semakin kritis mempertanyakan 

kualitas pendidikan di sekolah saat ini.
5
 Kualitas pendidikan saat ini dapat dikatakan kurang 

dalam hal pengoptimalan kenyamanan dan keamanan untuk siswa. Salah satu contohnya 

adalah sering terabaikannya perilaku bullying di sekolah. Karena kebanyakan bentuk 

bullying yang terjadi di sekolah dasar adalah bullying verbal, sering kali sekolah 

mengabaikan perilaku bullying di sekolah dasar dan menganggap bahwa perilaku bullying di 

sekolah dasar merupakan sesuatu yang wajar terjadi di usia mereka. 

Setiap perilaku agresif seperti apapun bentuknya, pasti memiliki dampak buruk bagi 

korbannya. Para ahli menyatakan bahwa school bullying mungkin merupakan bentuk 

perilaku agresif antar siswa yang memiliki dampak paling negatif bagi korbannya. Dampak 

yang dialami oleh korban bullying adalah mengalami berbagai macam gangguan yang 

meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah (low psychological well-being) sehingga 

korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, merasa tidak berharga, penyesuaian 

sosial yang buruk, korban merasa takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah, menarik diri 

dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan untuk 

                                                           
4
 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 11. 

5
 Ibid., 16. 
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berkonsentrasi dalam belajar, bahkan timbul keinginan untuk bunuh diri dari pada harus 

menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan.
6
 

Berdasarkan penjajagan awal di lapangan, peneliti menemukan sebuah kasus bullying 

pada siswa di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. Siswa mendapatkan perilaku bullying 

dalam bentuk hinaan, saling menyebarkan kejelekan-kejelekan atau kekurangan yang ada 

pada korban, serta tidak ada yang ingin berkelompok dengan siswa tersebut. Perilaku 

bullying ini tentu memiliki dampak buruk yang dapat terjadi pada anak yang menjadi korban 

tindakan bullying, di antaranya kecemasan, merasa kesepian, rendah diri, tingkat kompetensi 

sosial yang rendah, depresi, prestasi belajar yang menurun dan masih banyak lagi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Prestasi Belajar Siswa yang Mengalami Perilaku Bullying di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo”. 

B. Fokus Penelitian 

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan terhindar dari kesalahan interpretasi, serta 

mengingat keterbatasan peneliti dalam mencari referensi dan teori, maka dalam penelitian 

ini, peneliti membahas tentang analisis prestasi belajar siswa yang mengalami perilaku 

bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo? 

                                                           
6
 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children from School Bullying, 11. 
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2. Bagaimana prestasi siswa yang mengalami perilaku bullying di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo? 

3. Bagaimana upaya sekolah dalam mengatasi perilaku bullying di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo. 

2. Mendeskripsikan prestasi siswa yang mengalami perilaku bullying di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo. 

3. Mendeskripsikan upaya sekolah dalam mengatasi perilaku bullying di MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat pada penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia 

pendidikan, menguji kesesuaian teori yang diambil, serta memberi pengetahuan 

mengenai dampak bullying terhadap prestasi belajar siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa, dapat memberikan pengetahuan tentang perilaku yang termasuk dalam 

bentuk bullying, sehingga siswa dapat melaporkan kepada guru jika terjadi 

kepadanya. 
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b. Bagi guru, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pada 

guru bahwa bullying dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa, sehingga guru 

dapat mencegah adanya perilaku bullying. 

c. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi terkait 

dengan upaya yang perlu dilakukan sekolah untuk mengatasi perilaku bullying di 

sekolah dasar 

d. 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: 

Bab pertama Pendahuluan, bab ini merupakan suatu pengantar atau pola dasar yang 

memberikan suatu gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang terdiri dari latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua Kajian Teori dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu, bab ini berfungsi 

sebagai pedoman umum yang digunakan untuk menganalisa dalam melakukan penelitian 

yang terdiri dari pengertian belajar, tujuan belajar, pengertian prestasi belajar, aspek-aspek 

prestasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, upaya dalam 

meningkatkan prestasi belajar, pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, faktor penyebab 

terjadinya bullying, indikasi perilaku bullying, dampak bullying, dan upaya sekolah dalam 

mengurangi bullying. 
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Bab ketiga Metode Penelitian yang digunakan dalam penggalian data yakni memuat 

pendekatan dan jenis pendekatan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data pengecekan keabsahan data serta tahapan penelitian. 

Bab keempat Temuan Penelitian, bab ini mendeskripsikan data umum yang berupa 

gambaran lokasi penelitian MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo meliputi: letak geografis, 

sejarah berdirinya, identitas, struktur organisasi, visi misi, sarana dan prasarana, keadaan 

guru, keadaan siswa dan juga data khusus yaitu: bentuk perilaku bullying, prestasi belajar 

siswa yang mengalami bullying, dan upaya sekolah dalam mengurangi perilaku bullying. 

Bab kelima Pembahasan yang berisi tentang bentuk perilaku bullying yang terjadi di 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorgo, prestasi belajar siswa yang mengalami bullying, dan 

upaya sekolah dalam mengurangi perilaku bullying. 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 analisis prestasi siswa yang mengalami perilaku 

bullying belum ditemukan. Namun, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian ini, diantaranya:  

Pertama, skripsi yang berjudul “Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak 

(Studi Kasus di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo”. Oleh Nindya Alifian Muliasari dari 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2019. Dari hasil penelitian Nindya Alifian 

Muliasari dapat diketahui bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Cekok 

Babadan Ponorogo di antaranya bullying verbal yaitu memfitnah korban dan orang tua 

korban, mengejek, mengancam, dan berkata kotor, serta bullying fisik yaitu memukul, 

mengambil barang tanpa izin, dan mencubit. Dalam penelitiannya juga dijelaskan bahwa 

bullying yang terjadi pada anak-anak akan berdampak pada kesehatan mental korban 

bullying di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, hal tersebut ditunjukkan dengan perilaku 

siswa yang menjadi pendiam, lemas, takut saat bertemu dengan pelaku, lelah dengan 

perlakuan pelaku terhadap dirinya, menjadi sangat pemurung, dan juga tidak bersemangat 

dalam belajar. 

Persamaan antara penelitian Nindya Alifian Muliasari dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas perilaku bullying yang terjadi di sekolah dasar. Perbedaan antara 

penelitian Nindya Alifian Muliasari dengan penelitian ini adalah penelitian Nindya Alifian 
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Muliasari berfokus pada dampak bullying terhadap kesehatan mental anak, sedangkan pada 

penelitian ini berfokus pada analisis prestasi belajar siswa yang mengalami perilaku bullying. 

Lokasi penelitian Nindya Alifian Muliasari berada di MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo, 

dan lokasi penelitian ini berada di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Dampak Bullying terhadap Kondisi Psikososial Anak 

di Perkampungan Sosial Pingit”. Oleh Ricca Novalia dari UIN Sunan Kalijaga Yogayakarta 

tahun 2016. Dari hasil penelitian Ricca Novalia, terdapat empat anak yang mengalami 

bullying di Perkampungan Sosial Pingit. Bullying yang sering terjadi yaitu bullying secara 

verbal atau ucapan, contohnya seperti menyebutkan nama orangtua dan mengejek dengan 

nama binatang. Bullying secara fisik juga pernah dialami namun tidak sering terjadi. Bentuk-

bentuk bullying fisik yang dialami yaitu memukul korban, menjambak dan mencubit korban 

serta mempermalukan di depan umum sehingga menyebabkan korban mengalami rasa 

trauma. Dampak psikologis yang dialami oleh adalah adanya keinginan untuk tidak bertemu 

dengan pelaku yang mem-bully dirinya, serta tidak ingin mengikuti pelajaran. Sedangkan 

dampak sosial dari bullying akan menimbulkan rasa kurang percaya diri serta anak tersebut 

tidak ingin bersosialisasi bersama teman-temannya yang lain. 

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 

analisis prestasi belajar siswa yang mengalami perilaku bullying.  

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Penanganan Bullying Di SD Negeri 3 Manggung 

Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali”. Oleh Rahmawati Dewi Mustikasari dari 

Universitas Muhammadyah Surakarta tahun 2015. Dari hasil penelitian Rahmawati Dewi 



9 
 

 

Mustikasari dapat diketahui Penyebab terjadinya bullying dikarenakan oleh faktor keluarga, 

faktor lingkungan, faktor sekolah, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor lain seperti media. 

Sedangkan penanganan bullying yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah pencegahan 

dengan cara menanamkan pendidikan karakter, pengawasan dan menasehati siswa, serta 

penanganan yang terdiri dari menghentikan setiap gejala atau tindakan bullying, serta 

megajarkan cara berteman dan bersikap baik. 

Persamaan penelitian Rahmawati Dewi Mustikasari dengan penelitian ini adalah 

sama membahas bullying di sekolah dasar. Perbedaan penelitian Rahmawati Dewi 

Mustikasari dengan penelitan ini adalah penelitian Rahmawati Dewi Mustikasari terfokuskan 

hanya pada penangan bullying di sekolah dasar sedangkan penelitian ini terfokuskan pada 

analisis prestasi belajar siswa yang mengalami perilaku bullying di sekolah dasar. 

Keempat, skripsi yang berjudul “Pengaruh Lingkungan dan Ekonomi Orang Tua 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SDN Kalipare III”. Oleh Panji Anang Setyawan dari 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017. Dari hasil penelitian 

Panji Anang Setyawan, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara lingkungan terhadap 

prestasi belajar siswa di SDN Kalipare III, hal ini berarti untuk mencapai prestasi belajar 

yang tinggi harus didukung oleh lingkungan yang baik. Selain itu ekonomi orang tua juga 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di SDN Kalipare III. Oleh sebab itu lingkungan 

dan ekonomi orang tua secara simultan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hal ini 

diperlukan peran orang tua dalam berinteraksi dengan baik serta lingkungan yang 

mendukung. 

Persamaan penelitian Panji Anang Setyawan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti faktor yang mengakibatkan prestasi belajar siswa menurun. Sedangkan 

perbedaannya, Panji Anang Setyawan meneliti tentang pengaruh lingkungan ekonomi orang 
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tua terhadap prestasi belajar sedangkan penelitian ini tentang analisis prestasi belajar siswa 

yang mengalami perilaku bullying. 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kata yang sudah tidak asing di lapisan masyarakat. Belajar 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan dalam menuntut ilmu di 

lembaga pendidikan formal. Namun, tidak banyak orang mengetahui arti belajar itu 

sendiri. Perngertian belajar itulah yang perlu diketahui dan dihayati, sehingga tidak 

melahirkan pemahaman yang keliru mengenai masalah belajar. 

Secara umum, belajar diartikan sebagai setiap perubahan perilaku yang 

diakibatkan pengalaman atau sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. 

Sedangkah dalam pengertian yang lebih spesifik, belajar didefinisikan sebagai akuisisi 

atau  perolehan pengetahuan dan kecakapan baru.  Pengertian ini yang sering digunakan 

sebagai tujuan pendidikan formal di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang 

memiliki program terencana, tujuan instruksional yang konkret, dan diikuti oleh para 

siswa sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis.
7
 

Belajar yaitu setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang 

terjadi sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Sedangkan pengertian lain dari belajar 

adalah perubahan kepribadian sebagai pola baru yang berupa kecakapan, sikap, 

kebiasaan, dan kepandaian. Menurut Abin Syamsudin Makmun (2007,) belajar adalah 

suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau 

pengalaman tertentu. Sedangkan Muhibbin Syah mengartikan belajar sebagai proses 

memperoleh pengetahuan (Psikologi Kognitif). 
8
 

                                                           
7
 Saifuddin Azwar, Pengantar Psikologi Inteligensi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 164. 

8
 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan (Yogyakarta: Teras, 2012), 172. 
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Crow & Crow, dalam buku Educational Psychology (1958), menyatakan bahwa 

belajar adalah memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap. Belajar 

menurut pandangan Crow & Crow menunjukkan perubahan yang progesif dari tingkah 

laku. Belajar dapat memuaskan minat individu untuk mencapai tujuan. Hintzman (1978) 

mengatakan belajar ialah suatu perubahan yang terjadi dalam diri seseorang disebabkan 

pengalaman tersebut yang bisa mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Dengan 

demikian perubahan yang disebabkan pengalaman tersebut baru dapat dikatakan belajar 

kalau mempengaruhi orang tersebut.
9
  

James O. Whittaker merumuskan belajar sebagai proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan pendapat 

Cronbach bahwa learning is shown by change in behavior as a result of experience yang 

berarti belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman. Howard L. Kingskey mengatakan Learning is the proses 

by which behavior (in the broader) is originated or changed through practice or 

training, yang dapat diartikan belajar adalah proses di mana tingkah laku (dalam arti 

luas) ditimbulkan atau diubah melalui praktek atau latihan. Sedangkan menurut Drs. 

Slameto belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman 

individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari beberapa pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai 

hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotorik.
10

 

                                                           
9
 Ibid., 173-174. 

10
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 12-13. 
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2. Tujuan Belajar 

Tujuan-tujuan dari belajar sebenarnya sangat bervariasi. Menurut Sadirman 

(2004), tujuan belajar dapat dirangkum menjadi 3 jenis, antara lain: 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Pemilikan pengetahuan dengan kemampuan berfikir merupakan kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir tanpa adanya bahan pengetahuan, sebaliknya kemampuan 

berfikir akan memperkaya pengetahuan. 

b. Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu keterampilan. 

Keterampilan memang dapat dididik, yaitu dengan banyak melatih kemampuan. 

Demikian juga mengungkapkan perasaan melalui bahasa tulis atau lisan, baik soal 

kosa kata atau tata bahasa, semua memerlukan banyak latihan. 

c. Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik, tidak akan terlepas dari soal 

penanaman nilai-nilai, transfer of values. Oleh karena itu, guru tidak sekedar sebagai 

“pengajar” yang tugasnya hanya transfer ilmu tetapi betul-betul sebagai pendidik 

yang akan memindahkan nilai-nilai kepada anak didiknya melalui pemberian contoh-

contoh perilaku baik yang nantinya diharapkan terjadi proses internalisasi yang dapat 

menumbuhkan proses penghayatan pada setiap diri siswa untuk kemudian 

diamalkan. 
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Jadi pada intinya, tujuan belajar adalah ingin dapat pengetahuan, keterampilan 

dan penanaman sikap, mental maupun nilai-nilai yang baik. Pencapaian tujuan belajar 

berarti akan menghasilkan hasil belajar seperti yang diharapkan.
11

 

3. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang telah tercapai (dari 

yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya). Menurut Djamarah, prestasi adalah 

hasil dari sesuatu kegiatan yang telah dikerjakan atau diciptakan baik secara indivisual 

maupun kelompok. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah suatu 

hasil yang telah diperoleh atau dicapai dari aktivitas yang telah dilakukan atau 

dikerjakan.
 12

 

Sedangkan belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara menyeluruh sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dari definisi di atas, 

dapat diambil kesimpulan bahwa prestasi belajar adalah  hasil yang telah dicapai dari 

sesuatu kegiatan yang berupa perubahan tingkah laku yang dialami oleh seseorang di 

dalam suatu interaksi dengan lingkungannya. 

Menurut Sutratinah Tirtonegoro, prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha 

kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat 

yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai dalam periode tertentu. Dengan 

mengetahui prestasi belajar siswa dapat diketahui kedudukan anak dalam kelas, apakah 

anak tersebut tergolong anak yang pandai, sedang ataupun kurang.
13
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Purwanto menyatakan bahwa prestasi belajar adalah perubahan perilaku 

seseorang yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan. R. M. Gagne menyatakan bahwa prestasi belajar adalah kecakapan 

manusiawi yang meliputi informasi verbal, kecakapan intelektual, strategi kognitif, 

sikap, dan kecakapan motorik”. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan kemampuan yang meliputi segenap ranah 

psikologi (kognitif, afektif dan psikomotor) yang berubah sebagai akibat pengalaman 

dan proses belajar peserta didik. Prestasi belajar akan terlihat berdasarkan perilaku 

sebelum dan sesudah peserta didik melakukan proses belajar.
14

 

4. Aspek Prestasi Belajar Siswa 

Dalam sebuah prestasi belajar tentunya memiliki aspek yang bisa menjadi 

indikator terhadap pencapaian dalam belajar. Salah satunya adalah aspek kognitif. Aspek 

kognitif sebagai indikator dalam pencapaian sebuah prestasi. Aspek kognitif 

berhubungan dengan kemampuan berfikir termasuk di dalamnya kemampuan 

memahami, menghafal, mengaplikasi, menganalisis, mensistensis dan kemampuan 

mengevaluasi. Menurut Taksonomi Bloom, kemampuan kognitif adalah kemampuan 

berfikir secara hierarki yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis 

sintesis dan evaluasi.
15
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   Gambar 2.1. Skema tingkatan aspek kognitif Taksonomi Bloom 

Aspek kognitif dapat dikelompokkan menjadi (enam) tingkatan yaitu;  

a. Tingkat pengetahuan (knowledge), tujuan instruksional pada level ini menuntut siswa 

untuk mengingat (recall) informasi yang telah diterima sebelumnya. 

b. Tingkat pemahaman (komprehensip), kategori pemahaman dihubungkan dengan 

kemampuan-kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan dan informasi yang telah 

diketahui dengan kata-kata sendiri. 

c. Tingkat Penerapan (application), penerapan merupakan kemampuan untuk 

menggunakan atau menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang 

baru, serta memecahkan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari 

d. Tingkat Analisis (analysis), analisis merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, 

memisahkan dan membiarkan komponen-komponen atau elemen-elemen suatu fakta, 

pendapat, asumsi, konsep, hipotesa atau kesimpulan dan memeriksa komponen-

komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi. 
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e. Tingkat sintesis (syinthesis), sintesis diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada, 

sehingga terbentuk pola baru yang menyeluruh. 

f. Tingkat evaluasi (evaluation), evaluasi merupakan level yang mengharapkan siswa 

mampu membuat penilaian dan keputusan tentang nilai gagasan metode produk atau 

benda dengan menggunakan kriteria tertentu.
16

 

5. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Berhasil ataupun tidaknya prestasi peserta didik dalam belajar dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang berasal dari diri pesera didik yang belajar, dan 

ada pula faktor dari luar. Dalyono menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar adalah faktor internal (bakat, minat, intelegensi, kesehatan, serta cara 

belajar) dan faktor eksternal (keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitarnya). 

Menurut Muhibin Syah, prestasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor internal 

(keadaan/kondisi jasmani dan rohani peserta didik) dan faktor eksternal (kondisi 

lingkungan di sekitar peserta didik) dan faktor pendekatan belajar (approach to 

learning).
17

 

Untuk mencapai prestasi ssiwa sebagaimana yang diharapkan, seseorang perlu 

memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Menurut Slameto, 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor internal (faktor 

jasmaniah dan faktor psikologis) dan faktor eksternal (faktor keluarga, faktor sekolah, 

faktor masyarakat). Sedangkan menurut syah faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar adalah faktor internal yang terdiri dari aspek fisiologis dan aspek psikologis, 
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serta faktor eksternal yang terdiri dari faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan 

non sosial.
18

 

Menurut Merson U. Sangalang dalam Tu’u faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi siswa terdiri dari: 

a. Faktor internal meliputi: 

1) Faktor kecerdasan, intelegensi atau tingkat kecerdasan seseorang memang 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang 

mempunyai intelegensi jauh dibawah normal akan sulit diharapkan untuk 

mencapai prestasi yang tinggi dalam proses belajar. 

2) Faktor bakat, biasanya bakat bukanlah penentu mampu atau tidaknya 

seseorang dalam suatu bidang, melainkan lebih banyak menentukan tinggi 

rendahnya kemampuan seseorang dalam suatu bidang. 

3) Faktor cara belajar, aktivitas belajar mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Semakin tinggi aktivitas belajar seorang siswa maka semakin tinggi prestasi 

belajarnya. 

4) Faktor kesehatan, kondisi fisik yang sehat dan segar (fit) sangat 

mempengaruhi keberhasilan belajar seseoranng. 

5) Faktor minat dan perhatian, minat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan 

belajar. Bahkan peajaran yang menarik minat siswa lebih mudah dipelajari 

dan disimpan karena tingginya minat siswa untuk mempelajarinya. 

 

 

                                                           
18

 Muhammad Fathurrohman & Sulistyorini, Belajar & Pembelajaran..., 120-121. 



18 
 

 

b. Faktor eksternal meliputi: 

1) Faktor lingkungan keluarga, keluarga merupakan lingkungan pertama dan 

utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang. Oleh sebab 

itu, dalam keluarga perlu adanya hubungan yang harmonis, tersedianya tempat 

dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang 

cukup, adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan 

proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. 

2) Faktor sekolah, satu hal yang mutlak harus ada disekolah untuk menunjang 

keberhasilan belajar adalah adanya tata tertib dan disiplin yang ditegakkan 

secara konsekuen dan konsisten. 

3) Faktor lingkungan, faktor lingkungan juga mempengaruhi kualitas pergaulan 

siswa. Faktor lingkungan yang dimaksud lebih kepada faktor lingkungan yang 

mempengaruhi siswa pada sekelilingnya.  

4) Faktor sarana pendukung belajar, faktor ini keberasaan dan penggunaannya 

dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan.
19

 

Menurut Suryabrata dalam Hidayat (2013:85), faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi keberhasilan belajar dan prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua 

bagian, yaitu internal dan eksternal. 

a. Faktor Internal 

1) Aspek fisiologis (jasmaniah) baik yang bersifat bawaan maupun yang 

diperoleh, kesehatan jasmani sangatlah besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. 
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2) Aspek psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh seperti 

minat, bakat, intelegensi, motivasi, dan kemampuan kognitif seperti 

kemampuan persepsi, ingatan berpikir, dan kemampuan dasar bahan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor Sosial 

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendidikan anak. 

Pengaruh itu dapat berupa cara orang tua mendidik, hubungan antara anggota 

keluarga, dan suasana rumah tangga. Faktor sosial lain yang memengaruhi 

prestasi belajar adalah seperti guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas 

dapat memengaruhi semangat belajar seorang siswa. 

2) Faktor Nonsosial 

Faktor lain yang mempengaruhi pretasi belajar adalah faktor nonsosial yang 

meliputi sarana dan prasarana belajar, seperti keadaan suhu udara, waktu 

belajar, alat-alat yang digunakan untuk belajar dapat pula memengaruhi prestasi 

belajar.
20

 

6. Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar 

Untuk meningkatkan prestasi belajar, seseorang siswa harus mampu mengatasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi belajarnya. Baik dalam faktor internal, misalnya 

motivasi belajar, dan faktor eksternal, misalnya lingkungan di kehidupan sehari-hari, 

maupun dari aspek psikologisnya yang salah satunya adalah konsep diri. Seperti yang 

dikemukakan oleh Uswah Wardiana, “konsep diri merupakan pandangan dan perasaan 

siswa terhadap dirinya sendiri yang terbentuk sejak masa kanak-kanak dan akan terus 
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berkembang seiring dengan perkembangan individu sebagai inti kepribadian seseorang”. 

Siswa yang mampu mengendalikan konsep dirinya, maka siswa juga akan mudah dalam 

belajar dan mendapatkan prestasi yang baik. 

Selain dari pihak siswa, seorang pendidik juga harus berupaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dengan cara melakukan pembelajaran seefektif 

mungkin. Dengan pembelajaran yang efektif, maka akan mempermudah siswa dalam 

menerima pelajaran serta hasilnya pun akan konkrit dalam prestasi belajar. Selain itu 

guru juga harus melakukan diagnosis untuk mengetahui kesulitan belajar yang dialami 

oleh siswa. Setelah kesulitan belajar mampu diidentifikasi, maka pendidik hendaklah 

memberikan solusi terhadap masalah atau kesulitan tersebut, sehingga siswa mampu 

belajar dengan efektif dan efisian, yang dapa akhirnya akan meningkatkan prestasi 

belajar siswa.
21

 

Berhasil atau tidaknya peserta didik belajar sebagian besar terletak pada usaha 

dan kegiatannya sendiri, selain faktor kemauan, minat, ketekunan, tekad untuk sukses, 

dan cita-cita tinggi yang mendukung setiap usaha dan kegiatannya. Terdapat beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar, antara lain 

keadaan jasmani, keadaan sosial emosional, lingkungan, memulai pelajaran, membagi 

pekerjaan, kontrol, sikap yang optimis, menggunakan waktu, cara mempelajari buku, 

dan mempertinggi kecepatan baca peserta didik.
22

 

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melancarkan belajar dan 

meningkatkan prestasi belajar, di antaranya: 

a. Pembentukan kelompok belajar sehingga siswa yang kurang paham dapat diajarkan 

dan dibantu oleh siswa lainnya. 
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b. Semua pekerjaan dan latihan yang diberikan oleh guru hendaknya dikerjakan segera 

dan sebaik-baiknya. 

c. Mengesampingkan presaan negatif dalam membahas atau berdebat mengenai suatu 

masalah/pelajaran. 

d. Rajin membaca buku/majalah yang bersangkutan dengan pelajaran. 

e. Berusaha melengkapi dan merawat dengan baik alat-alat belajar. 

f. Menjaga kesehatan agar dapat belajar dengan baik, tidur teratur, makan bergizi serta 

istirahat yang cukup. 

g. Waktu rekreasi gunakan sebaik-baiknya, terutama untuk menghilangkan kelelahan. 

h. Mempersiapkan ujian minimal seminggu sebelum ujian berlangsung.
23

 

7. Pengertian Bullying 

Kata bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata bull yang berarti benteng 

yang senang menyeruduk kesana kemari. Sedangkan di negara lain seperti Norwegia, 

Finlandia, dan Denmark yang menyebut bullying dengan istilah mobbing atau mobbning. 

Istilah aslinya serasal dari bahasa Inggris, yaitu mob yang menekankan bahwa biasanya 

mob adalah kelompok orang yang anonim dan berjumlah banyak serta terlibat 

kekerasan.
 24 

Secara etimologi kata bully berarti penggertak, yaitu orang yang mengganggu 

orang lemah. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia bisa menggunakan menyakat 

(berasal dari kata sakat) dan pelakunya (bully) disebut penyakat. Menyakat berarti 

mengganggu atau mengusik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada 
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dasarnya bullying adalah perilaku atau tindakan negatif yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang yang dapat merugikan orang lain.
25

 

Loraleigh Keashly dari Universitas Wayne State  mendefinisikan bullying 

sebagai rangkaian perilaku verbal dan non verbal yang bebas dari muatan-muatan rasial 

dan seksual dan menamakannya “penyiksaan emosi”. Para peneliti lain melihat 

intimidasi (bullying) sebagai suatu kontinum dimulai dari perilaku sesekali dan tidak 

berciri khas sampai pada suatu kebiasaan dan perilaku yang mendarah daging.
26

 

Di tahun 1991 Peter Randall merumuskan perilaku intimidasi (bullying) sebagai 

“perilaku agresif yang muncul dari suatu maksud yang disengaja untuk mengakibatkan 

tekanan kepada orang lain yang secara fisik dan psikologis.” Definisi Pusat Keamanan 

Sekolah Nasional menambahkan satu unsur lain yang disepakati oleh para peneliti yakni 

perilaku yang agresif dan menyakitkan ini dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. 

Kunci utama dari semua definisi ini sepertinya terletak pada penyalahgunaan sistem dari 

suatu ketidak seimbangan kekuatan.
27

 

8. Bentuk-bentuk bullying 

Menurut Sullivan (2000), bullying terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Bullying secara fisik 

Perilaku bullying ini terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku terhadap 

korbannya dengan cara menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, 

mengunci, dan mengintimidasi korban di ruangan dengan cara mengitari, menonjok, 
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mencakar, mendorong, meludahi, mengancam, dan merusak kepemilikan korban, 

serta penggunaan senjata.  

b. Bullying secara non-fisik  

Bullying ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu verbal dan non-verbal. Bullying verbal 

dilakukan dengan cara memberi nama panggilan yang meledek, pemalakan, 

pemesanan, mengancam, atau intimidasi, menghasut, berkata jorok pada korban, 

berkata menekan, serta menyebarluaskan aib korban. Sedangkan non-verbal terbagi 

menjadi dua diantaranya langsung dengan cara mengasingkan, tidak 

mengikutsertakan, mengirim pesan menghasut, dan berbuat curang. Serta dalam 

bentuk tidak langsung dengan cara gerakan mengancam atau kasar, menggeram, 

hentakan, dan menakuti.
28

 

c. Bullying Psikologis. 

Perilaku yang tergolong dalam tindakan bullying adalah mengucilkan, mengisolir, 

menjauhi, mendiamkan, memfitnah, serta memandang dengan hina.
29

 

9. Faktor Penyebab Terjadinya Bullying  

Bullying terjadi akibat faktor lingkungan, keluarga, sekolah, media, budaya, dan 

peer group. Selain itu bullying juga muncul oleh adanya pengaruh dari situasi politik 

dan ekonomi yang koruptif. Adanya bullying dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu lingkungan sekolah yang kurang baik, senioritas tidak pernah diselesaikan, ketidak 

harmonisan lingkungan keluarga, serta karena karakter agresif dari anak itu sendiri. 

Faktor penyebab perilaku bullying sangat beragam, selain karena faktor di atas, berikut 

faktor penyebab bullying lainnya: 
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a. Pengaruh keluarga dimana terdapat kompleksitas masalah keluarga seperti tidak 

hadirnya salah satu dari orang tua (meninggal dunia), kurangnya komunikasi antara 

orang tua dan anak, perceraian atau tidak harmonisnya hubungan orang tua, dan 

ketidak mampuan sosial ekonomi, merupakan faktor penyebab perilaku agresif pada 

anak. 

b. Karakter pelaku, umumnya anak yang sering melakukan bullying memiliki karakter 

agresif yang mana siswa tersebut sering membuat onar dan selalu mencari kesalahan 

orang lain. Selain itu siswa yang memiliki karakter pendendam atau iri hati juga 

berpotensi menjadi pelaku bullying. Karena rasa dendamnya terhadap korban, 

menjadi alasan mengapa dia melakukan bullying.
30

 

Menurut Ariesto (2009), faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain:  

a. Keluarga. 

Tidak sedikit pelaku bullying yang berasal dari keluarga yang bermasalah. Semua 

berawal dari orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau 

situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Dari situ anak akan 

mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada 

orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. 

b. Sekolah  

Sekolah merupakan tempat anak datang setiap harinya untuk belajar. Anak lebih 

sering menghabiskan waktunya di sekolah. Dengan demikian, tindakan kekerasan 

teman sebaya atau sering disebut bullying sering kali terjadi di sekolah. Namun 

terkadang pihak sekolah menganggap biasa tindakan bullying, padahal hal tersebut 
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akan mengakibatkan anak-anak sebagai pelaku bullying mendapatkan penguatan 

terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain.  

c. Faktor Kelompok Sebaya.  

Interaksi sosial di sekolah serta dengan teman di sekitar rumah, kadang kala 

mendorong anak untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying 

dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok 

tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut.  

d. Kondisi lingkungan sosial  

Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku 

bullying. Salah satu faktor lingkungan social yang menyebabkan tindakan bullying 

adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja 

demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan 

sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. Tidak menutup kemungkinan 

untuk siswa miskin menadapatkan bullying.  

e. Tayangan televisi dan media cetak  

Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang 

mereka tampilkan. Survey yang dilakukan kompas (Saripah, 2006) memperlihatkan 

bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka 

meniru geraknya (64%) dan kata-katanya (43%).
31

 

10. Indikasi Perilaku Bullying 

Untuk mengetahui siswa terindikasi bullying dapat memperhatikan tanda-tanda 

sebagai berikut: pertama, penarikan dari aktifitas favoritnya. Kedua, tidak lagi 

bersemangat masuk sekolah, atau melakukan aktivitas luar sekolah. Ketiga, penarikan 
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dari teman-temannya atau lingkaran sosialnya. Keempat, saat di rumah anak sering 

marah-marah (boleh jadi kemarahan tersebut tidak ditujukan kepada kita). Kelima, 

tampak stres dan emosinya mudah sekali berubah. Keenam, pulang dengan pakaian yang 

kusut, kotor, atau bahkan sobek. Kedelapan, Terjadi kehilangan barang-barang sekolah, 

seperti buku dan peralatan lainnya.
32

 

Perilaku bullying juga dapat dikenali dengan cara melihat ciri-ciri pelaku 

maupun korban. Ciri-ciri pelaku bullying antara lain, hidup berkelompok dan menguasai 

kehidupan sosial siswa di sekolah, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah, 

merupakan tokoh populer di sekolah, serta gerak-geriknya dapat ditandai seperti sering 

berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan/melecehkan. 

Sementara ciri-ciri korban bullying antara lain, pemalu, pendiam, penyendiri, bodoh, 

mendadak menjadi penyendiri/pendiam, sering tidak masuk sekolah oleh alasan tidak 

jelas, dan juga berperilaku aneh seperti takut/marah tanpa sebab.
33

 

11. Dampak Bullying 

Penting untuk diketahui oleh orang tua bahwa bullying  itu sama sekali bukan 

bagian normal dari masa kanak-kanak yang harus dilewati. Jika dibiarkan begitu saja 

dan silakukan secara terus menerus maka bullying akan berakibat fatal. Tindakan 

bullying memiliki dampak buruk bagi korban, saksi, sekaligus bagi pelakunya sendiri. 

Dampak buruk yang dapat terjadi pada anak yang menjadi korban bullying, antara lain: 

kecemasaan, merasa kesepian, rendah diri, tingkat kompetensi sosial yang rendah, 

depresi, simptom psikosomatik, penarikan sosial, keluhan pada kesehatan fisik, minggat 

dari rumah, penggunaan alkohol dan obat, bunuh diri, serta penurunan performansi 

akademik. 

                                                           
32

 Andri Priyatna, My Little Anggle (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 92. 
33

 Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak..., 55. 



27 
 

 

Sementara si pelaku bullying pun tidak akan terlepas dari resiko, sering terlibat 

dalam perkelahian, resiko mengalami cedera akibat perkelahian, melakukan tindakan 

pencurian, menjadi biang kerok di sekolah, merokok kabur dari sekolah, gemar 

membawa senjata tajam, dan yang terparah dalam sebuah studi, 60% dari pelaku 

bullying berintensitas menjadi pelaku tindakan kriminal sebelum mereka menginjak usia 

24. Sementara untuk mereka yang biasa menyaksikan tindakan bullying pada teman-

temannya berada pada risiko, menjadi penakut dan rapuh, sering mengalami kecemasan, 

dan rasa keamanan diri yang rendah
34

 

Bullying juga berdampak pada rasa percaya diri siswa, serta memiliki efek 

jangka panjang baik bagi korban maupun bagu pelakunya sendiri. Pelaku bullying 

biasanya menganggap dirinya anak yang kuat dan percaya diri. Dengan rasa percaya diri 

yang tinggi, biasanya siswa menjadi lebih berani melakukan perilaku bullying. 

Sementara korban bullying cenderung memiliki rasa percaya diri yang rendah, pemalu, 

pendiam, dan lemah. 

Efek jangka panjang bagi siswa yang menjadi korban bullying adalah sebagai 

berikut: 

a. Berisiko tinggi mengalami depresi dan rasa rendah diri pada saat dia beranjak 

dewasa. 

b. Lebih mudah terkena sakit kepala migrain dan non-migrain 

c. Terganggunya aktivitas sekolah karena seringnya meminta izin pulang atau bahkan 

malah pergi ke sekolah 

d. Berisiko tinggi kabur dari rumah 

e. Lebih rentan bermasalah dengan penggunaan alkohol dan obat 
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Efek jangka panjang yang harus ditanggung pelakunya pun tidak kalah 

memprihatinkan. Siswa pelaku bullying harus menerima konsekuansinya sebagai 

berikut: 

a. Menjadi orang dewasa yang agresif 

b. Sering kali terlibat dalam tindakan-tindakan kekerasan. 

c. Berpotensi melakukan  tindakan kriminal.
35

 

Selain dampak bullying di atas terdapat beberapa gejala-gejala dampak yang lain, 

diantaranya: siswa suka mengurung diri (school phobia), menangis, minta pindah 

sekolah, konsentrasi anak berkurang, prestasi belajar menurun, tidak mau bermain/ 

bersosialisasi, anak jadi penakut, marah-marah/ uring-ruingan, gelisah, berbohong, 

memar/ lebam-lebam, menjadi pendiam, menjadi rendah diri, dll.
36

 

12. Upaya mengatasi bullying di sekolah 

Sekolah tidak memiliki kewajiban moral yang lebih tinggi bagi para siswa dan 

orang tuanya selain melakukan segala sesuatu untuk mencegah kenakalan teman sebaya. 

Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja seperti 

bullying, diantaranya; awali dengan disiplin berbasis karakter dengan cara penegakan 

yang mempertahankan akuntabilitas para siswa terhadap aturan melalui konsekuensi 

yang adil dan tegas, menciptakan komunitas sekolah yang peduli di mana semua siswa 

memiliki pemahaman terhadap rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas tersebut, 

serta terapkan suatu program anti-intimidasi yang efektif. 

Selain itu dapat dilakukan dengan meminta para siswa untuk bertanggung jawab 

menghentikan kenakalan di antara teman sebaya, membangun komunitas kelas dengan 

cara sederhana yaitu mengundi tempat duduk atau mengubah tempat duduk anak-anak 
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secara teratur, implementasi pembelajaran kooperatif berkualitas yang mengharuskan 

para siswa bekerja sama dengan dua, tiga, atau empat orang temannya dalam satu tugas 

yang memerlukan pembelajaran saling tergantung, mengajarkan empati melalui literatur 

anak-anak, serta buatlah anak-anak dengan kekurangan mengajari teman-teman sebaya 

mereka.
37

 

Peran guru juga sangat diperlukan dalam upaya mengatasi bullying ini. Apabila 

seorang guru mengambil tantangan itu akan secara langsung berdampak bagi sekolah 

secara luas. Oleh sebab itu guru dapat memberdayakan semua siswa dengan mengikuti 

langkah-langkah berikut ini: 

a. Hentikan semua bentuk pelecehan termasuk ejekan 

b. Ciptakan kebijakan anti-intimidasi di sekolah yang mengikutsertakan pesertanya 

untuk mengembangkan empati dan pengertian yang lebih besar dengan cara 

mendekontruksikan peristiwa-peristiwa intimidasi 

c. Bersikaplah proaktif dengan menggunakan beragam pendekatan untuk menggali 

lebih jauh tentang perilaku intimidasi 

d. Bicaralah dengan para pengurus dan para pembimbing tentang kemungkinan reaksi 

mereka terhadap jenis-jenis pelecehan yang anda ketahui mungkin akan muncul 

e. Jangan biarkan siswa menganggap remeh perilaku tersebut 

f. Dengarkan siswa anda yang menceritakan bagaimana mereka telah dilecehkan.
38

 

Guru juga dapat melakukan upaya praktis melalui pengawasan, membimbing 

dan melakukan intervensi, dengan cara memberikan contoh cara berteman dengan baik 

serta cara mengontrol diri, memberikan penjelasan bahwa kekerasan tidak dapat 
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diterima, menghentikan setiap gejala tindakan agresi, melakukan identifikasi dengan 

penyebutan atas efek agresi, menjelaskan kondisi korban atas perilaku agresi, dan 

mengajarkan pola hubungan yang empatik dan membimbing.
39

 

Banyaknya hambatan di sekolah dan berbagai tantangan bullying yang dihadapi 

anak di dalam maupun di luar sekolah dan kurangnya hubungan yang harmonis antar 

anak dan orang tua, oleh sebab itu orang tua juga perlu berperan dalam mengatasi 

perilaku bullying. Berikut ini hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mengatasi 

bullying: 

a. Mampu memberikan informasi terbaru pada anak 

b. Sebagai orang pertama yang mendampingi dan melindungi anak dalam suasana 

suka dan suka 

c. Mampu bertindak cepat, objektif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi 

masalah anak. 

d. Mampu melakukan fungsi kontrolnya dengan adil dan bertanggung jawab.
40
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dll., 

secara keseluruhan daan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu proteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
41

 

Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai 

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menakankan makna dari pada 

generalisasi.
42

  

Pada penelitian kualitatif instrumennya adalah human instrument, yaitu peneliti 

itu sendiri. Peneliti disini harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga 

mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti 

menjadi lebih jelas dan bermakna.
43

 Peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti 

ingin mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana prestasi belajar siswa yang 

mengalami perilaku bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian studi kasus. Penelitian 

studi kasus adalah penelitian yang meneliti fenomena kontemporer secara utuh dan 

menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya, dengan menggunakan berbagai sumber data. 

Penggunaan berbagai sumber data ini merupakan upaya untuk mencapai validitas 

(kredibilitas) dan relibilitas (konsistensi) penelitian.
44

 

Penelitian studi kasus merupakan jenis penelitian yang cukup bahkan sangat 

populer di 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.
45

 

Peneliti memilih jenis penelitian studi kasus karena peneliti ingin menguraikan 

dan menjelaskan secara komprehensif dan detail mengenai bagaimana prestasi belajar 

siswa yang mengalami perilaku bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

karena peneliti menganggap perilaku bullying merupakan perilaku negatif yang perlu 

perhatian khusus. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data 

atau dalam kata lain yang mendadi instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu 

sendiri. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti adalah subjek lebih tanggap akan 

kehadiran peneliti dan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian. Keputusan 
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penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi bisa 

diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.
46

 

Peniliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
47

 Dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipan dan non 

partisipan. Pertama partisipan, dalam penelitian ini peniliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kedua 

non partisipan, dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen.
48

  

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai non partisipan. Peneliti mengamati 

semua yang ada di dalam lingkungan sekolah baik dalam proses pembelajarannya maupun 

data-data lain yang dapat membantu menunjang keabsahan hasil penelitian. Kehadiran 

peneliti secara langsung dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. Tepatnya berlokasi 

di jalan Raden Katong No. 1 Setono, Kec. Jenangan Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini 

layak diteliti karena di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo terdapat beberapa siswa yang 

mengalami bullying, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian analisis prestasi belajar 

para siswa yang mengalami bullying. 
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D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.
49

 Menurut 

Lofland (1984) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokuman dan lain-lain.
50

 Dalam penelitian ini 

subjek yang dituju adalah siswa yang menjadi korban dari bullying, kemudian objeknya 

adalah guru wali kelas dari siswa yang memperoleh perilaku bullying. Peneliti dapat 

menggali informasi untuk mendapatkan data dari subjek dan objek yang ada. Selain dari 

siswa yang menjadi pelaku bullying dan wali kelas, peneliti dapat mencari atau mendapatkan 

data dan dokumen-dokumen dari kepala sekolah. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar infromasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.  

Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipasi 

dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan 

interview kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Menurut Esterberg (2002) 

wawancara dapat di bagi menjadi, wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, serta 

wawancara tak berstruksur.
51
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Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara 

mendalam yang artinya peneliti mengajukan pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam ini 

data-data bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

Pada penilitian ini orang-orang yang akan dijadikan informan adalah sebagai 

berikut: 

a. 3 guru wali kelas siswa yang menjadi korban bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo sebagai narasumber mengenai bentuk billying yang sering ditemui di 

sekolah serta upaya untuk mengatasi perilaku bullying. 

b. 3 siswa yang menjadi korban bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

sebagai narasumber mengenai bentuk bullying dan dampak yang dirasakan.. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan penelitian secara teliti, secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan 

mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam fenomena tersebut. Observasi dalam 

rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (naturalistik).
52

 

Hampir pada semua obervasi berbentuk formal, instrumen observasional bisa 

dikembangkan sebagai bagian dari pada protokol studi kasus tersebut, dan pekerja di 

lapangan bisa saja diminta untuk menilai 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.
53
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Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar 

siswa yang mengalami perilaku bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo. 

Observasi ini dilakukan di lingkungan sekolah MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

dan pada saat kegiatan belajar siswa. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipan yang mana peneliti dapat melihat langsung situasi dan kondisi di lapangan. 

3. Dokumentasi 

Menurut Bungin (2008) teknik dokumentasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data 

historis. Penggalian sumber data lewat studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses 

penelitian kualitatif.
54

 

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.
55

 

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. Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai prestasi 

belajar siswa yang mengalami perilaku bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan 
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Ponorogo, baik itu berupa foto-foto saat kegiatan belajar siswa, rekap nilai raport siswa, 

ataupun data-data lainnya. 

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 menganalisis data penelitian kualitatif yaitu (1) reduksi data (data 

reduction); (2) pemaparan data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(conclusion drawing/verifying). 

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 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 
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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.
56

 

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: 

1. Ketekunan Pengamat 

Ketekunan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara yang kaitan dengan proses analisa yang konstan atau tentatif.
57

 Ketekunan 

pengamat 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. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan 

adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca 

ini wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk 

memeriksa data yang ditemukan itu benar atau dipercaya atau tidak.
58

 Dengan 

meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan data yang akurat dan 
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sistematis tentang prestasi belajar siswa yang terindikasi perilaku bullying di MI Ma’arif 

Setono Jenangan Ponorogo. 

2. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Disini penulis 

menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, 

untuk meguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian 

data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan dan 

orang tuanya.
59

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber.
60

 Setelah data terkumpul, peneliti kembali ke lokasi penelitian untuk 

memastikan kembali keabsahan atau keakuratan data-data yang telah di peroleh. Setelah 

data dirasa telah benar atau akurat, peneliti membuat kesimpulan dari berbagai data yang 

diperoleh. 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Pada Penelitian Kualitatif terdapat tahap-tahap penelitian yaitu sebagai berikut: 

1. Pra-Lapangan 

a. Menyusun rancangan 

Pada menyusunan rancangan penelitian yang perlu dilakukan adalah 

mengatur sistematika yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Memasuki langkah 
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ini peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan 

teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. 

b. Memilih lapangan 

Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian 

adalah dengan jalan mempelajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah 

penelitian, untuk itu peneliti perlu pergi dan menjajaki lapangan untuk melihat 

kesesuaian antara kenyataan dengan yang ada di lapangan. Keterbatasan geografis 

dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu dikembangkan dalam penentuan 

lokasi penelitian. 

c. Mengurus perijinan 

Pada penelitian kualitatif membutuhkan perijinan yang diperlukan untuk 

kelancaran kegiatan penelitian. Perijinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya 

dibutuhkan karena hal ini akan mempengaruhi keadaan lingkungan dengan 

kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui.  

d. Menjajagi dan menilai keadaan 

Pada tahapan ini, peneliti baru melakukan orientasi lapangan dan dalam hal-

hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Tujuan dari tahapan ini adalah untuk 

mengenal segala undur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam supaya peneliti 

dapat mempersiapkan diri serta menyiapkan perlengkapan yang diperlukan. Setelah 

perlengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi hal yang dilakukan 

selanjutnya adalah proses penjajakan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan. 

Tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal segala unsur lingkungan 

sosial, fisik, dan keadaan alam. 
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e. Memilih dan memanfaatkan informan 

Informan merupakan menyidik dan pemberi informasi dan data. Kegunaan 

informan bagi peneliti ialah membantu agar dalam waktu relatif singkat banyak 

informasi yang terjaring, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar 

pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lain. 

f. Menyiapkan instrumen 

Pada penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpulan 

data (instrumen). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan 

sejumlah informasi yang dibutuhkan. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, 

teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan observasi, wawancara, serta studi 

dokumentasi. 

g. Persoalan etika dalam lapangan 

Pada proses penelitian peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik 

secara perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, 

dan merasakan serta menghayati bersama tatacara dan tatahidup dalam suatu latar 

penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, 

mematuhi dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Untuk 

menghadapi persoalan tersebut peneliti hendaknya mempersiapkan diri baik secara 

fisik, psikologis maupun mental. 

2. Lapangan 

a. Memahami dan memasuki lapangan 

Pada tahap ini yang perlu peneliti lakukan adalah memahami latar penelitian, 

latar terbuka yang secara terbuka orang berinteraksi sehingga peneliti hanya 

mengamati, latar tertutup yaitu peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang. 
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Penampilan harus menyesuaikan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar 

penelitian. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan, bertindak netral dengan peran 

serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. Pembatasan waktu melalui 

keterpenuhan informasi yang dibutuhkan. 

b. Pengumpulan data 

Untuk memenuhi hasil yang akurat maka pendekatan ini menenmpatkan 

peneliti adalah instrumen utama dalam penggalian dan pengolahan data-data 

kualitatif yang diperoleh. Penelitian kualitatif sering disebut dengan metode 

naturalistik yang memiliki karakteristik data diambil langsung dari setting alami, 

penentuan sampel secara puposif, penelitian sebagai instrumen pokok, lebih 

menekankan pada proses dari pada produk, serta menggunakan maka dibalik data. 

3. Pengolahan Data 

a. Reduksi data  

 Reduksi data adalah kegiatan yang tidak terpisahkan dari analisis data. 

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, 

dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan. 

Reduksi data dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada suatu 

penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, 

perumusan pertanyaan penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan 

data. 

b. Display data 

 Display merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang 

memperbolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat 

display dari suatu fenomena akan membantu seseorang memahami apa yang terjadi 
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serta memberikan kemudahkan dalam mengerjakan sesuatu. Bentuk display dalam 

penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa 

yang terjadi di masa lampau. Di dalam desain penelitian naratif, peneliti 

mendeskripsikan kehidupan individu serta menuliskan cerita dari seorang individu. 

Di sini peneliti mencari tahu informasi tentang kehidupan dan pengalaman-

pengalaman dari pihak yang bersangkutan. Setelah informasi terkumpul, peneliti 

mendeskripsikan kembali dalam bentuk tulisan apa yang sudah peneliti dapatkan.  

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
61

 

 Luas dan lengkapnya catatan di lapangan, jenis metodologi yang digunakan 

dalam pengesahan dan pengolahan data, serta pengalaman peneliti dalam penelitian 

kualitatif, akan memberi warna kesimpulan penelitian. Sejak awal peneliti harus 

memiliki inisiatif agar data yang sudah diperoleh tidak menjadi rosokan yang tidak 

bermakna. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang 

yang diteliti, atau mungkin mengecek dengan data lain, namun perlu diingat bahwa 

seandainya menambah data, berarti perlu dilakukan lagi reduksi data display data 

dan penarikan kesimpulan berikutnya. 
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BAB IV 

 TEMUAN PENELITIAN  

A. Deskripsi Data Umum 

1. Letak Geografis MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo merupakan salah satu madrasah yang ada 

di Kelurahan Setono, tepatnya berlokasi di Jalan Raden Katong No. 01 Kelurahan 

Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Terletak satu 

kawasan dengan Makam Batoro Katong. Adapun batas-batasnya adalah:  

a. Sebelah utara berbatasan dengan makam Batoro Katong.  

b. Sebelah selatan  berbatasan dengan Desa Singosaren. 

c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kadipaten. 

d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Japan.
62

 

Dilihat dari letak geografisnya MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo berada di 

wilayah yang sangat strategis. Meskipun lokasinya satu kawasan dengan Makam Batoro 

Katong, hal tersebut tidak mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di madrasah. 

Tempatnya yang sangat dekat dengan rumah penduduk, sehingga sangat mudah 

dijangkau.  

2. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

MI Ma’arif Setono diresmikan pada tanggla 1 Agustus 1959 oleh Organisasi NU 

Setono. Tokoh-tokoh pendiri MI Ma’arif Setono ini adalah Ahmad Ba’asyir, K. Abdul 

Aziz, Syajid Singodimejo, dan M. Umar.  
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MI Ma’arif Setono didirikan di atas tanah wakaf dari Bapak Ahmad Ba’asyr dan 

Bapak Slamet, Hs dengan luas tanah 756 m2 dan luas bangunan 480 m2. Pada tanggal 19 

Agustus 2002 tanah wakaf tersebut baru diproses ke PPAIW dan kantor agraria dengan 

nomor W. 2. a/ 06/ 02 th 2002 dan w. 2 a/05/02 th 2002.  

Pada awal didirikan kegiatan belajar mengajar di Madrasah ini dilaksanakan pada 

sore hari dengan nama Madin Ma’arif Setono, kemudian atas dasar keputusan Menteri 

Agama RI no. K/4/C.N/Agama pada tanggal 1 Maret 1963 (1 Syawal 1382) serta 

Departemen Agama Kabupaten Ponorogo no. m/3/;195/A/1987, Madrasah ini diakui dan 

diberi nama MWB (Madrasah Wajib Belajar) dengan kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan pagi hari. Pada waktu itu Ujian Akhir Nasional untuk kelas masih 

bergabung dengan Sekolah Dasar karena masih belum dapat melaksanakan ujian sendiri.  

Setelah ada keputusan (SKB) tiga materi, Madrasah wajib belajar mengubah 

menjadi Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD dengan Ijazah yang juga setara dengan 

SD. MI Ma’arif Setono dapat melaksanakan UAN sendiri dibawah pengawasan 

Departemen Agama, MI Ma’arif Setono juga mendapatkan bantuan dari Depag 

Kabupaten Ponorogo. 

Dari awal didirikan hingga sekarang, MI Ma’arif Setono mengalami enam 

pergantian Kepala Sekolah, yaitu:  

a. Maesaroh, A. MA    (1968-1972) 

b. M. Daroini, BA   (1973-1977) 

c. Sandi Idris, BA   (1978-1982) 

d. Sudjiono     (1983-2003) 

e. Suparmin, A. MA   (2003-2007) 

f. Maftoh Zaenuri, S. Ag  (2007- 2016) 
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g. Muhammad Mansur, S.Pd.I  (2016 - Sekarang)
63

 

3. Identitas MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Berikut adalah identitas MI Ma’arif Cekok Babadan Ponorogo 

Nama Madrasah : MI Ma’arif Setono 

No. Stastistik Madrasah (NSM) : 111235020023 

NPSN : 60714273 

Alamat : Jl. Raden Katong No 01  

Kelurahan  : Setono  

Kecamatan  : Jenangan  

Kabupaten : Ponorogo  

No. Telp.  : (0352) 482679 

Email 

: misetono@ymail.com / 

mimaarifsetono1959@gmail.com 

Jumlah Rombongan Belajar : 14 Rombel 

  : Kelas 1 = 3 Rombel 

  : Kelas 2 = 2 Rombel 

  : Kelas 3 = 2 Rombel 

  : Kelas 4 = 3 Rombel 

  : Kelas 5 = 2 Rombel 

                                                           
63

 Lihat transkip dokumentasi kode: D/02/25-II/2020 

mailto:misetono@ymail.com
mailto:mimaarifsetono1959@gmail.com


48 
 

 

  : Kelas 6 = 2 Rombel
64

 

4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Setono 

Kepala madrasah MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo bernama Muhammad 

Mansur, S.Pd.I. Wakil Kepala yaitu Imam Mustofa, S.Pd.I. Waka Kurikulum yaitu Imam 

Mustofa, S.Pd.I. Waka Kesiswaan yaitu Nirma Kumalasari, S.Pd.I. Waka Sarpras yaitu 

Parlan, S.Pd.I. Waka Humas yaitu Ade Prasetyo, S.Pd.I. Secara lebih detail struktur 

organisasi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 12.
 65

 

5. Visi dan Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

a. Visi  

"Terbentuknya anak yang berakhlakul karimah berkualitas dalam IMTAQ dan 

IPTEK berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jamaah" 

b. Misi  

1) Mengembangkan SDM untuk meningkatkan kualitas professional para guru dan 

karyawan serta lingkungan Madrasah 

2) Efektifkan KBM dan mengoptimalkan kegiatan ekstra kurikuler serta 

meningkatkan keterampilan sejak dini 

3) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana belajar mengajar 

4) Pemberdayaan potensi dan peran serta masyarakat dilingkungan sekolah 

5) Menciptakan lingkungan Madrasah yang kondusif yang berwawasan 

Ahlussunnah wal Jama'ah 

c. Tujuan 

1) Mengajarkan ajaran agama secara menyeluruh (kaffah). 

2) Mengedepankan keseimbangan (balance) antara pengetahuan agama dan umum. 
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3) Ikut serta mencerdaskan bangsa melalui jalur pendidikan formal. 

4) Melaksanakan pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Inovatif, Efektif, dan 

Menyenangkan (PAIKEM), sehingga siswa mampu mencapai prestasi akademik 

dan non akademik secara optimal 

5) Mempersiapkan siswa dengan life skill di bidang: 

a) Komputer 

b) Bahasa Inggris 

c) Keterampilan keagaamaan. 

6) Menjadikan madrasah sebagai alternatif pilihan masyarakat karena kualitasnya 

semakin hari semakin baik.
66

 

6. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

Sarana dan prasarana di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo antara lain, 

bangunan sekolah berjumlah 1, jumlah total kelas 13, kursi berjumlah 211, meja siswa 

berjumlah 213, meja dan kursi guru masing-masing 13, perpustakaan, laboratorium 

komputer, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang uks, toilet siswa, gudang, 

ruang sirkulasi, serta tempat bermain dan sirkulasi. Secara lebih detail, sarana dan 

prasarana di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 14.
67

 

7. Keadaan Guru dan Karyawan MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

Para pendidik di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo berjumlah 19 orang guru, 

8 orang guru laki-laki dan 10 orang guru perempuan ditambah 1 orang kepala sekolah 

laki-laki. Dari jumlah guru tersebut 1 orang diantaranya PNS dan 18 orang GTT. 

Sedangkan tingkat pendidikannya 2 guru berpendidikan S2 sedangkan guru yang lain 
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berpendidikan S1. Secara lebih detail, keadaan guru dan karyawan di MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo dapat dilihat pada lampiran 15.
68

 

8. Keadaan Siswa MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo tahun ajaran 

2019/2020 berjumlah 334 siswa yang terbagi menjadi 14 rombel (rombongan belajar). 

Kelas 1 berjumlah 75 terdiri dari 38 siswa laki-laki dan 37 siswa perempuan. Kelas II 

berjumlah 52 terdiri dari 35 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Kelas III berjumlah 

54 terdiri dari 24 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Kelas IV berjumlah 60 terdiri 

dari 34 siswa laki-laki dan 26 siswa perempuan. Kelas V berjumlah 48 terdiri dari 23 

siswa laki-laki dan 25 siswa perempuan. Kelas VI berjumlah 45 terdiri dari 23 siswa laki-

laki dan 22 siswa perempuan.
69

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bentuk-bentuk Perilaku Bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

Bullying merupakan sebuah tindakan agresif yang dilakukan oleh remaja bahkan 

orang dewasa. Belakangan ini bullying menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. 

Melalui cepatnya situs media sosial kasus-kasus bullying-pun mulai terungkap satu-

persatu. Bullying bukan sesuatu hal yang dianggap lazim, karena beberapa kasus bullying 

menyebabkan seseorang menjadi trauma berat, depresi, bahkan bunuh diri. Bullying tidak 

hanya terjadi pada remaja, bahkan anak-anak sekolah dasar sudah mulai mengenal 

tindakan bullying.  

Bentuk-bentuk bullying yang terjadi pada siswa sekolah dasar umumnya 

berbentuk bullying verbal seperti mengolok-olok, memanggil dengan sebutan jelek, 

memanggil dengan nama orang tua, berkata kotor, dan lain sebagainya. Ada juga 
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beberapa kasus bullying di sekolah dasar yang berani bertindak fisik seperti memukul, 

menjambak, mencubit, menendang, melepas jilbab siswa lain, dan lain sebagainya. 

Berikut kutipan hasil wawancara siswa berinisial WA: “Saya sering diolok-olok dikatain 

kayak gentong, saya juga pernah ditendang dan dijambak oleh siswa A. Saya selalu sabar 

gak pernah melawan. Saya gak tau kenapa mereka membully saya. Dulu saya sudah 

pernah lapor ke guru.”
70

  

Dari pengakuan korban tersebut dapat diketahui bahwa siswa sering mendapatkan 

bullying dalam bentuk verbal, sesekali korban juga menerima tindakan bullying fisik. 

Korban juga mengaku, saat teman-temannya mem-bully-nya dia hanya bersikap sabar 

dan tidak pernah melawan. Dari hasil wawancara dengan salah satu siswa korban 

bullying berinisial NT, mengungkapkan: “Diejek, pernah didorong juga. Saya selalu 

sabar. Gak pernah lapor guru.”
71

 

Dari wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa siswa mendapatkan bentuk 

bullying diejek dan juga didorong. Dari observasi yang peneliti lakukan, NT ini adalah 

siswa yang memiliki kebribadian tertutup serta memiliki kepercayaan diri yang rendah, 

sehingga NT kurang bisa bergaul dengan teman yang lain. Hal tersebut dianggap menjadi 

faktor pendorong pelaku melakukan bullying terhadap korban. Siswa lain berinisial JN 

mengungkapkan: “Seringnya diejek, diolok-olok dibilang gampang nangis. Cuma sabar 

gak meladeni. Saya juga gak pernah lapor guru.”
72

 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui JN sering mendapatkan perilaku 

bullying verbal yaitu diolok-olok. Siswa laki-laki ini sering kali dibilang seperti 

perempuan dan sering diejek suka menangis. JN juga mengaku tidak pernah melaporkan 

perbuatan teman-temannya tersebut kepada guru. 
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Dari pengamatan yang telah peneliti lakukan, JN sering mendapatkan perilaku 

bullying dikarenakan JN tidak terlalu aktif bermain dengan teman-temannya. Pada saat 

istirahat peneliti menemui JN tengah membeli jajan sendirian, terkadang JN juga lebih 

memilih di kelas dengan teman-teman perempuannya. JN sering kali disebut mirip 

perempuan karena sikapnya yang pendiam dan lemah lembut. 

Sedangkah dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Munir S.Pd selaku guru 

wali kelas WA. Dengan kutipan sebagai berikut: 

“Ya kalau bentuk bullying kayak mengolok-olok pakai nama orang tua, 

sering kalau lagi bermain itu jadi yang kalah, terus kalau bentuk fisik 

biasanya kayak mencubit. Alasan mereka melakukan itu karena siswa itu 

kan sering bergerombol ya, terus kadang pas anak belum paham itu anak-

anak yang lain jengkel, kadang pas lagi pembelajaran dia ngomong 

sendiri jadi temen-temennya itu suka kesal.”
73

 

 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa bapak Ahmad Munir S.Pd sering 

kali menemui bentuk bullying seperti mengolok-olok menggunakan nama orang tua, 

siswa selalu menjadi pemain yang kalah saat melakukan sebuah permainan, serta 

melakukan bullying fisik seperti mencubit.  

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Munir diperkuat dengan pengamatan 

yang peneliti lakukan kepada salah satu korban bullying berinisial WA. Hal tersebut 

bermula saat siswa sedang pelajaran kosong karena sekolahan sedang mengadakan acara 

polisi cilik. Saat itu korban sedang berkumpul dengan teman-temannya di latar masjid. 

Setelah peneliti dekati ternyata mereka sedang bermain permainan tradisional “Cublek-

Cublek Suweng”. Di sana peneliti melihat secara langsung para siswa meminta korban 

untuk menjadi pemain yang kalah tanpa harus melakukan suwit (mengundi yang 

menang) terlebih dahulu. Sedangkan korban hanya menuruti permintaan teman-temannya 

tanpa ada protes sedikitpun. Peneliti mencoba melontarkan pertanyaan kapan korban, 
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namun saat korban belum sempat menjawab pertanyaan, tiba-tiba salah satu siswa 

menarik jilbab korban sambil meminta korban untuk cepat menjawab.
74

 

Selain itu, ibu Alma Musyarofah, S.Pd. selaku wali kelas dari korban berinisial 

NT menambahkan: “Kalau bentuk bullying yang saya sering temui hanya sekedar 

mengolok-olok. Seringnya pas siswa melakukan kesalahan pada saat pembelajaran, nanti 

siswa lain kayak langsung ngolok-olok kayak “huu si A itu gak bisa apa-apa bu”.”
75

  

Dari hasil wawancara dengan ibu Alma, dapat diketahui bahwa bentuk bullying 

yang sering ditemui adalah mengolok-olok. Biasanya siswa diolok-olok saat siswa 

melakukan kesalahan di kelas.  Dari hasil pengamatan yang dilakukan terhadap NT saat 

mengikuti pelajaran, dapat diketahui bahwa saat berada di kelas NT sering kali 

diasingkan oleh teman-temannya. Pada saat pelajaran NT suka duduk sendiri di bangku 

paling belakang. Begitu pun saat para siswa diminta untuk membentuk kelompok oleh 

guru, para siswa menolak satu kelompok dengan NT dengan berbagai alasan. 

Dalam wawancara ibu Endah Prasarani, S.Pd selaku wali kelas dari korban juga 

mengungkapkan: 

“Diolok-olok, biasanya pas jawab salah kayak gitu langsung disorakin 

anak-anak, ada yang berkata kotor. Sekarang udah mending mbak, udah 

sering masuk sekolah. Dulu waktu kelas empat, sering banget gak masuk 

tanpa alasan. Kalau ditanya kenapa sering gak masuk gak pernah di 

jawab, cuma diam saja. Kalau menurut saya sih itu mungkin karena dia 

merasa tidak nyaman karena teman-temannya membully nya. Mungkin 

karena teman-temannya menganggap si korban itu unik ya, beda dari 

mereka. Si anak ini itu diagap seperti cewek gitu, karena seringnya main 

sama cewe-cewe.”
76

 

 

Menurut pengamatan dari ibu Endah siswa mendapatkan tindakan bullying 

dengan diolok-olok. Alasan pelaku membully korban adalah karena pelaku menganggap 

                                                           
74

 Lihat transkip Observasi: O/01/25- II/2020 
75

 Lihat transkip wawancara kode: W/03/25-II/2020 
76

 Lihat transkip wawancara kode: W/05/26-II/2020 



54 
 

 

korban itu berbeda dengan yang lain, siswa yang menjadi korban ini jarang bermain 

dengan teman laki-laki dan justru sering dengan teman lawan jenisnya. 

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk bullying yang sering 

terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo adalah bentuk bullying verbal yaitu, 

mengolok-olok, memanggil dengan menggunakan nama orang tua, memanggil dengan 

sebutan jelek, berkata kotor. Selain bullying verbal di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo beberapa kali juga terjadi bullying secara fisik diantaranya pelaku menarik 

jilbab korban, dicubit, serta ditendang. Siswa juga mendapatkan bullying psikologis yaitu 

dengan diasingkan saat berada di kelas serta sering diminta menjadi pemain yang kalah 

tanpa melakukan suwit terlebih dahulu. 

2. Prestasi Siswa Korban Bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

Bullying merupakan kasus kenakalan remaja yang memiliki dampak buruk 

terhadap korban. Salah satu dampak dari bullying adalah ketidak nyamanan korban saat 

belajar di kelas, sehingga sering terjadi permasalahan seperti siswa kurang fokus saat 

pembelajaran di kelas, siswa kurang aktif, sampai menurunnya prestasi belajar siswa. 

Dalam proses belajar di sekolah, siswa harus merasakan senang dan nyaman. Namun 

dengan jika terjadi tindakan bullying maka siswa tidak akan merasa senang ataupun 

nyaman berada di sekolah. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi 

tidak konsentrasi saat pembelajaran karena rasa tidak nyaman. 

Hasil wawancara dengan siswa korban bullying berinisial WA, dengan kutipan 

sebagai berikut: “Saya pernah merasa terganggu karena teman-teman saya sering 

mengganggu ku saat di kelas. Sampai saya merasa tidak nyaman dan gak fokus saat 

pelajaran. Teman-teman juga pernah mengasingkanku saat di kelas.”
77
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Hasil wawancara dengan siswa korban bullying berinisial NT, dengan kutipan 

sebagai berikut: “Saya jarang bermain dengan teman-teman. Saya selalu merasa 

terganggu sama teman-teman. Saya juga merasa tidak nyaman saat pelajaran.”
78

 

Hasil wawancara dengan siswa korban bullying berinisial JN, dengan kutipan 

sebagai berikut: “Temanku pernah mengangguku saat di sekolah. Teman-temanku pernah 

mebuatku merasa tidak nyaman dan mengganggu konsentrasiku saat pelajaran. Temanku 

gak pernah membantuku saat aku gak bisa ngerjain soal atau gak paham pelajaran.”
79

 

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa siswa korban bullying ini merasa 

tidak nyaman saat berada di kelas, selain itu mereka juga merasa konsentrasi mereka 

terganggu saat siswa lain membully mereka di kelas. Siswa korban bullying ini juga 

mengaku bahwa teman-temannya tidak pernah membantunya saat siswa kesulitan dalam 

memahami materi di kelas. Korban juga mengaku malu untuk bertanya kepada teman 

ataupun kepada guru, sehingga korban hanya bisa diam saat belum paham akan materi 

yang disampaikan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor penyebab prestasi belajar 

siswa korban bullying ini tidak bisa meningkat. 

Dari hasil wawancara dengan bapak Ahmad Munir selaku wali kelas dari siswa 

korban bullying berinisial WA, sebagai berikut: 

“Kalau Wiji itu agak susah ya. Dia kalau gak diajak ngobrol yang diem 

saja, begitupun saat pelajaran kalau gak ditunjuk dia gak akan pernah mau 

maju atau bicara. Kalau sama dia itu yang lebih aktif harus gurunya, kalau 

yang lain itu udah aktif sendiri gak usah saya suruh. Kadang siswa 

tersebut menerima materi dengan baik kadang juga susah. Saat pelajaran 

pelajaran juga kadang gak fokus anaknya. Siswa ini juga pernah 

mengalami perubahan tingkah laku, kadang diem aja di kelas, kadang 

sampai nangis. Kalau prestasinya termasuk sedang kebawah”
80
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Dari hasil wawancara dengan Ibu Endah selaku wali kelas dari siswa korban 

bullying berinisial JN, sebagai berikut: 

“Kadang anak-anak itu mengadu kalau di bully kadang juga ditutup-

tutupi. Kalau menerima materi ya namanya anak kadang menerima 

dengan baik kadang juga enggak mudah. Anaknya tu kadang gak fokus 

kalau diajar, kayak ngelamun sendiri gitu. Saya setuju kalau bullying itu 

bisa berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, karena kadang kan 

siswa jadi gak nyaman saat berada di sekolah. Kalau keaktifan siswa ya 

kadang aktif kadang enggak. Dari sana memang pengetahuannya kurang, 

daya tangkap si anak ini kurang. Mungkin bukan karena bullying tapi 

memang dia daya tangkapnya kurang”
81

 

 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Alma selaku wali kelas dari siswa korban 

bullying berinisial NT, sebagai berikut: 

“Nasya itu sulit diajak bicara mbak. Ngomongnya tu pelan sekali, kalau 

ngobrol sama dia itu kita harus sampai deketin telinga ke dia. Dia itu 

anaknya tertutup sekali. Kalau di kelas ya kadang dia menerima materi 

dengan baik kadang ya harus dibimbing lagi. Sama aja fokus dia kalau 

pelajaran itu kadang fokus enggak. Keaktifannya kurang sih, dia itu gak 

percaya diri anaknya. Jadi lebih sering diam saat di kelas. Prestasinya 

standar saja.”
82

 

Dari hasil wawancara dengan para guru wali kelas korban tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa siswa kadang tidak fokus saat mengikuti pembelajaran dikelas. 

Begitu pula dengan daya tangkap siswa dalam memahami materi, kadang siswa 

menerima materi dengan baik kadang siswa kesulitan memahami materi. Para guru juga 

mengatakan bahwa prestasi siswa korban bullying ini sedang kebawah, standar, dan ada 

yang kurang. Ibu Endah Prasarani, S.Pd menambahkan sebagai berikut: 

 “Sekarang udah mending mbak, udah sering masuk sekolah. Dulu waktu 

kelas empat, sering banget gak masuk tanpa alasan. Kalau ditanya kenapa 

sering gak masuk gak pernah di jawab, cuma diam saja. Kalau menurut 

saya sih itu mungkin karena dia merasa tidak nyaman karena teman-

temannya membully nya”
83
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Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa siswa sering kali tidak masuk 

sekolah tanpa ada alasan yang jelas. Siswa juga tidak pernah mengaku saat guru bertanya 

alasan siswa tidak masuk sekolah. Para guru mengira bahwa hal tersebut karena siswa 

sering kali dibully saat berada di sekolah, sehingga membuat siswa tidak nyaman berada 

di sekolah. 

Dari observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa siswa korban 

bullying ini merupakan siswa yang kurang aktif saat pembelajaran di kelas. Siswa tidak 

pernah mengajukan pertanyaan saat proses pembelajaran berlangsung. Saat kegiatan 

berkelompok pun siswa ini cenderung tidak aktif berdiskusi dengan teman-temannya. 

Dari hasil dokumentasi melalui nilai raport siswa, dapat diketahui bahwa prestasi 

siswa korban bullying dikatakan sedang. Dua siswa mendapat predikat “cukup baik” 

pada semua pelajaran, sedangkan satu siswa mendapatkan dua predikat “baik” pada mata 

pelajaran Pendidikan Pancasilan dan Kewarganegaraan serta pada mata pelajaran teknik 

informasi dan komunikasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua siswa korban bullying memiliki prestasi belajar sedang, ada sebagian 

siswa yang memiliki prestasi belajar baik dalam mata pelajaran tertentu. 

3. Upaya Sekolah dalam Mengatasi Perilaku Bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo 

Sekolah merupakan tempat bagi seseorang menuntut ilmu, memperoleh 

pengalaman, dan mengembangkan kemampuannya. Oleh sebab itu, sekolah harus 

mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para siswa agar tercapainya tujuan 

yang diharapkan. Untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan, sekolah harus mampu 

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Salah satu permasalahan yang 

muncul di sekolahan dan perlu untuk segera ditangani adalah bullying. Kasus bullying 
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tidak hanya terjadi pada anak remaja, anak sekolah dasar pun sekarang ini sudah 

mengenal bullying. Secara tidak sadar mereka melakukan perilaku-perilaku bullying yang 

jika dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan berakibat fatal. 

Dari hasil wawancara dengan pertanyaan sebagai berikut: “apakah anda pernah 

melihat secara langsung perilaku bullying saat mengajar dikelas?” para guru menjawab 

pernah. Hal tersebut membuktikan bahwa siswa sekarang tidak lagi takut ataupun segan 

saat melakukan tindakan bullying di depan guru. Oleh sebab itu, para guru pun membuat 

beberapa solusi untuk mengatasi hal tersebut diantaranya menegur siswa secara 

langsung, dihadapkan langsung antara pelaku dengan korban untuk menyelesaikan 

permasalahan, sampai memberikan hukuman yang bersifat mendidik. 

Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara kepada bapak Ahmad Munir:  

“Saya arahkan saya sering ajarkan sebab akibat “apabila kamu berbuat 

baik, maka kamu akan memanen baik juga”, biasanya langsung saya 

hadapkan antara si pelaku dengan korban lalu saya tegur, saya nasehati 

bahwa hal tersebut bukan perbuatan yang baik, saya juga sering berkata 

kepada siswa bahwa apa yang kita tanam pasti akan kita panen yang 

artinya jika kita berbuat buruk pada orang, suatu saat kita juga akan 

diperlakukan buruk oleh orang lain. Selain itu jika perbuatannya cukup 

membuat resah, biasanya saya langsung hukum dengan menulis asmaul 

husna, jus amma, dan saya suruh beristighfar. Kalau upaya dari sekolah, 

guru-guru dan kepala  sekolah itu biasanya setiap selesai sholat duha 

selalu diingatkan bahwa kita itu harus saling menjaga satu sama lainnya, 

harus hidup rukun terutama pada tingkah laku berteman, di pelajaran juga 

kan diajarkan sikap hidup rukun pada pembelajaran tematik.” 
84

 

 

Pada hasil wawancara ibu Alma juga menambahkan sebagai berikut: 

“Biasanya kalau saya menemui langsung kasus seperti itu, saya langsung 

memberikan pengertian kepada anak, memberikan nasehat pada pelaku 

dan maupun korban Upaya sekolah jika melihat tindakan bullying paling 

ya meyakinkan pada anak , memberi tahu anak untuk melapor, serta 

mendampingi anak.”
85
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Dari hasil wawancara tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan ibu 

Endah, dengan kutipan sebagai berikut: 

“Saya tegur, suruh minta maaf. Biasanya saya suruh nulis surat juga 

supaya memberi efek jera. Kalau dari guru-guru sering mengingatkan, pas 

di masjid pun kami sering mengingatkan. Terus kalau sampai keterlaluan 

ya dipanggil ke kantor, biasanya kalau terus melakukan akan dipanggil 

orang tuanya.”
86

 

 

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan 

para guru dan sekolah dalam mengatasi perilaku bullying antara lain, guru langsung 

mempertemukan kedua siswa lalu memberikan nasehat dan teguran untuk selalu hidup 

rukun terutama pada tingkah laku berteman. Guru juga memberikan hukuman yang 

mendidik seperti menulis asmaul husna, serta menulis dan menghafalkan jus amma. 

Selain itu setelah sholat dhuha para guru dan kepala sekolah selalu mengingatkan untuk 

bertingkah laku yang baik dalam berteman, hidup rukun, dan saling menghormati. Pada 

pembelajaran pun sering kali di berikan pelajaran karakter serta cara untuk hidup rukun.  

Sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan, setiap harinya siswa mengikuti 

kegiatan sholat dhuha berjamaah. Setelah sholat dhuha selesai, salah satu guru berbicara 

di depan mengenai saran, nasehat, maupun motivasi untuk anak supaya anak menjadi 

pribadi yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan para guru 

mengenani salah satu upaya mengatasi bullying dengan cara menasehati anak setiap 

sholat dhuha.
87
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk-bentuk Perilaku Bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo  

Makna bullying sering kali dikenal dengan tindakan penekanan dari sekelompok 

orang yang lebih kuat, lebih senior, lebih besar, dan lain sebagainya. Bisa jadi penekanan itu 

berujung pada pemerasan, atau bisa dalam bentuk lain dengan menyuruh korban melakukan 

sesuatu yang sama sekali tidak disukai oleh korban. Salah satu ciri bullying adalah tidak 

terjadi sekali dua kali, tetapi berkelanjutan bahkan diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya, sehingga menjadi semacam kebiasaan atau bahkan kebudayaan dari kelompok 

itu.
88

 

Bullying dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, tidak terkecuali di sekolah. Sekolah 

merupakan tempat berkumpul anak-anak yang ingin menuntut ilmu. Semakin banyak anak-

anak semakin banyak perbedaan di antara mereka. Perbedaan tersebut bisa menjadi salah 

satu penyebab munculnya kasus bullying di sekolah. Bahkan sekarang kasus bullying di 

sekolah dasar pun mulai di rasakan. Banyak sekali bentuk bullying yang dapat kita jumpai, 

mulai dari bullying verbal sampai dengan bullying fisik.  

Pada saat peneliti datang ke MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo, peneliti 

menemukan berbagai bentuk perilaku bullying. Umumnya perilaku bullying yang peneliti 

temui ada dua bentuk, yaitu bullying verbal dan bullying fisik. Berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan, perilaku bullying yang terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

sebagai berikut: 
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1. Bentuk bullying verbal (non-fisik) yang terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

yaitu: (dalam bentuk bullying ini bisa ditambahkan dengan bukti konkritnya, bisa berupa 

dokumentasi foto atau narasi yang memperjelas suatu keadaan bentuk bullying yang ada 

di sekolah MI Ma;arif)  

a. Mengolok-olok 

Salah satu bentuk bullying yang sangat sering terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo adalah mengolok-olok. Pelaku sering mengolok-olok dengan menyebut 

korban bodoh, tidak bisa apa-apa, dan seperti cewe. Biasanya siswa diolok-olok saat 

siswa membuat kesalahan saat pembelajaran atau saat siswa tidak bisa melakukan 

apa yang ditugaskan oleh gurunya.  

b. Memanggil dengan nama orang tua 

Bentuk bullying selanjutnya adalah pelaku tidak memanggil korban dengan nama 

aslinya namun menggunakan nama orang tua. Hal tersebut biasanya bertujuan agar 

korban merasa malu karena dipanggil dengan nama yang terkesan kuno. 

c. Memanggil dengan sebutan jelek 

Selain memanggil dengan nama orang tua, siswa sering kali di panggil dengan 

julukan yang tidak bagus. Seperti contohnya, pelaku memanggil korban dengan 

sebutan “Gentong” karena siswa memiliki berat badan yang lebih dari siswa yang 

lain sehingga pelaku menganggap korban seperti gentong. 

d. Berkata kotor 

Selain bentuk bullying di atas, bentuk bullying yang terjadi MI Ma’arif Setono 

Jenangan Ponorogo adalah berkata kotor. Berkata kotor disini diartikan sebagai 

mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak sesuai dengan norma.   
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2. Bentuk bullying fisik yang dilakukan oleh siswa MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

yaitu: 

a. Dicubit 

Salah satu bentuk bullying fisik yang terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo adalah mencubit. Biasanya pelaku mencubit korban dengan alasan kesal 

dengan korban. 

b. Ditarik jilbabnya 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo adalah sekolah berbasis agama, sehingga 

semua siswa perempuan diwajibkan memakai kerudung atau jilbab. Menarik jilbab 

sering kali dilakukan pelaku terhadap korban. Hal tersebut biasanya dilakukan dengan 

alasan pelaku ingin iseng terhadap korban. 

c. Ditendang 

Salah satu siswa korban bullying mengaku pernah mendapatkan bullying fisik yaitu 

ditendang. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku (laki-laki) terhadap korban 

(perempuan) secara tiba-tiba. 

3. Bullying Psikologis 

Selain bullying verbal dan bullying fisik, di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo juga terjadi bullying psikologis. Bullying psikologis merupakan bullying 

pelemahan harga diri korban. Perilaku yang tergolong dalam tindakan bullying ini adalah 

mengucilkan, mengisolir, menjauhi, mendiamkan, memfitnah, serta memandang dengan 

hina. Bullying psikologis yang terjadi adalah siswa selalu di jadikan pemain yang kalah 

saat melakukan sebuah permainan. Salah satu contohnya adalah saat melakukan sebuah 

permainan tradisional “cublek-cublek suweng” siswa diminta teman-temannya untuk 
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menjadi pemain yang kalah tanpa mengundi terlebih dahulu, tanpa ada protes siswa 

tersebut lalu menuruti permintaan teman-temannya. 

Selain peristiwa tersebut, terdapat siswa korban bullying lain yang mendapatkan 

perilaku bullying psikologis. Siswa laki-laki tersebut selalu dikucilkan oleh teman-teman 

laki-lakinya. Dia jarang diajak bermain maupun berbicara. Dari hasil pengamatan 

peneliti, siswa ini selalu sendiri saat jam istirahat. Begitu pun saat berada di kelas, siswa 

ini sering sendirian dan hanya berdiam diri. 

Dari bentuk-bentuk bullying yang terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo di 

atas, sesuai dengan teori bentuk bullying menurut Sullivan (2000). Menurut Sullivan 

(2000), bentuk bullying dapat dibedakan menjadi bullying verbal (non-fisik), bullying 

fisik, serta bullying psikologis. Bullying verbal dilakukan dengan cara memberi nama 

panggilan yang meledek, pemalakan, pemesanan, mengancam, atau intimidasi, 

menghasut, berkata jorok pada korban, berkata menekan, serta menyebarluaskan aib 

korban. Perilaku bullying fisik terkait dengan suatu tindakan yang dilakukan pelaku 

terhadap korbannya dengan cara menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, 

mengunci, dan mengintimidasi korban di ruangan dengan cara mengitari, menonjok, 

mencakar, mendorong, meludahi, mengancam, dan merusak kepemilikan korban, serta 

penggunaan senjata. Sedangkan perilaku yang tergolong dalam tindakan Bullying 

psikologis adalah mengucilkan, mengisolir, menjauhi, mendiamkan, memfitnah, serta 

memandang dengan hina.
89

 

B. Prestasi Siswa Korban Bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo 

Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar adalah faktor 

yang berasal dari lingkungan sekolah. Sebuah permasalah yang sering kali muncul di 
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sekolahan adalah bullying atau sering disebut school bullying. Bullying adalah sebuah 

kenakalan remaja yang memiliki dampak negatif pada anak. Sering kali bullying di Sekolah 

Dasar dianggap sepele, namun jika terus dibiarkan tanpa ada penanganan maka akan 

semakin memburuk. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa para siswa yang mengalami perilaku 

bullying memiliki prestasi belajar yang kurang memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

hasil prestasi akademik siswa melalui nilai di raport siswa. Meskipun nilai yang didapatkan 

siswa di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), namun nilai tersebut dapat dikatakan 

kurang atau di bawah rata-rata siswa yang lain. Berikut data prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran tertentu: 

Nama Mata Pelajaran 

Pendidika

n 

Kewargan

egaraan 

Bahasa 

Indonesia 

Matematika Ilmu 

Pengetahuan 

Alam 

Ilmu 

Pengetahuan 

Sosial 

Bahasa 

Inggris 

WA 86 

(B) 

83 

(C) 

76 

(C) 

79 

(C) 

82 

(C) 

79 

(C) 

JN 82 

(C) 

81 

(C) 

76 

(C) 

79 

(C) 

79 

(C) 

79 

(C) 

NT 78 79 73 79 77 72 

Tabel 4.1. Nilai prestasi belajar siswa korban bullying. 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa prestasi belajar siswa dapat dikatakan sedang, 

hal tersebut dinilai dari ranah kognitif siswa pada raport yang mana rata-rata nilai siswa 

mendekati nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).  Data tersebut memperkuat hasil 
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wawancara dengan wali kelas korban yang mengatakan bahwa prestasi siswa tersebut 

tergolong standar. Guru juga mengatakan bahwa saat pembelajaran di kelas sering kali 

melamun dan lambat dalam menerima pembelajaran. Untuk lebih jelasnya mengenai data 

prestasi belajar siswa pada setiap mata pelajaran dapat di lihat pada lampiran raport siswa. 

Selain prestasi belajar siswa korban bullying yang standar atau kurang memuaskan, 

bullying juga memiliki berbagai dampak yang dapat mengganggu kenyamanan dan 

keamanan siswa. Berikut ini beberapa dampak yang dirasakan siswa korban bullying di MI 

Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo: 

1. Konsentrasi kurang saat pembelajaran 

Dampak bullying yang sering dirasakan oleh para guru terhadap siswa korban bullying 

adalah mereka kurang konsentrasi pada saat mengikuti pembelajaran di kelas. Menurut 

para guru siswa sering kali melamun pada saat pembelajaran berlangsung. 

2. Daya serap materi pembelajaran kurang 

Salah satu dampak dari bullying yang dapat dirasakan oleh guru adalah daya tangkap 

siswa dalam memahami materi pelajaran menjadi kurang. Sehingga guru harus mampu 

membimbing siswa dengan penuh kesabaran. Hal tersebut diduga karena siswa merasa 

tidak nyaman berada di kelas, sehingga siswa sulit menerima materi yang disampaikan 

guru. 

3. Siswa menjadi tidak semangat untuk sekolah 

Dari beberapa kasus terdapat siswa yang sering tidak masuk sekolah tanpa alasan. Para 

guru beranggapan bahwa hal tersebut karena siswa mendapatkan perilaku bullying saat 

berada di sekolahan. Siswa sering sekali diolok-olok daat berada di sekolah oleh teman-

temannya, sehingga siswa merasa kesal dan tidak memiliki semangat untuk pergi 

kesekolah. 
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4. Siswa kurang aktif saat pelajaran 

Selain tidak semangat sekolah, siswa menjadi tidak aktif saat proses pembelajaran 

berlangsung. Siswa tidak pernah bertanya jika guru tidak menunjuknya, siswa lebih suka 

diem saat pelajaran. Siswa merasa takut diolok-olok oleh teman-temannya saat 

melakukan sesuatu saat di kelas, sehingga siswa cenderung diam saja dan tidak aktif saat 

pembelajaran. 

5. Prestasi belajar standar dan tidak pernah meningkat 

Bullying dapat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal tersebut dibuktikan 

dengan nilai siswa pada raport menunjukkan nilai yang standar. Diperkirakan siswa 

korban bullying ini merasakan tidak nyaman saat belajar di sekolah sehingga prestasi 

belajar siswa pun tidak dapat meningkat.  

Dampak bullying tersebut sesuai dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa 

school bullying mungkin merupakan bentuk perilaku agresif antar siswa  yang memiliki 

dampak paling negatif bagi korbannya. Dampak yang dialami oleh korban bullying adalah 

mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah 

(low psychological well-being) sehingga korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah 

diri, merasa tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk, korban merasa takut ke sekolah 

bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun 

karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, bahkan timbul keinginan 

untuk bunuh diri dari pada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan 

hukuman.
90
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C. Upaya Sekolah dalam Mengatasi Perilaku Bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan 

Ponorogo.  

Kenakalan remaja yang sering dikenal dengan sebutan bullying merupakan perilaku 

negatif yang harus segera diperbaiki. Sebagian orang menganggap bahwa perilaku bullying 

di Sekolah Dasar seperti hal nya mengolok-olok, mencubit, mengasingkan siswa merupakan 

perilaku yang biasa terjadi kalangan anak pada seumuran mereka. Sekolah Dasar merupakan 

tempat pertama seorang mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, dan di Sekolah Dasar 

karakter siswa mulai tertanam. Sehingga apabila perilaku bullying dibiarkan begitu saja 

tanpa ada upaya untuk mengatasinya, maka akan berakibat fatal bagi korban maupun 

pelakunya. 

Bagi pelaku bullying, jika perilakunya tidak diberikan teguran dan diberikan tindakan 

disiplin maka akan menjadi kebiasaan yang akan semakin memburuk. Bahkan sekarang ini 

semakin banyak kasus bullying yang mana pelaku tidak segan-segan untuk membuat korban 

cedera. Dan bagi korban, jika bullying ini dialami terus menerus mengakibatkan korban 

merasa sedih berkepanjangan, takut, frustasi, depresi, hingga membuat anak nekat untuk 

bunuh diri. 

Sekolah tidak memiliki kewajiban moral yang lebih tinggi bagi para siswa dan orang 

tuanya selain melakukan segala sesuatu untuk mencegah kenakalan teman sebaya. Oleh 

sebab itu perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja seperti bullying, 

diantaranya; awali dengan disiplin berbasis karakter dengan cara penegakan yang 

mempertahankan akuntabilitas para siswa terhadap aturan melalui konsekuensi yang adil dan 

tegas, menciptakan komunitas sekolah peduli yang mana semua siswa memiliki pemahaman 
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terhadap rasa aman dan menjadi bagian dari komunitas tersebut, serta terapkan suatu 

program anti-intimidasi yang efektif.
91

 

Sebagai sekolah yang mengharapkan kenyamanan dan keamanan bagi para siswanya, 

MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo memiliki berbagai upaya untuk mengatasi perilaku 

bullying, diantaranya sebagai berikut: 

1.  Mempertemukan korban dan pelaku 

Salah satu upaya guru dalam menangani perilaku bullying adalah dengan 

mempertemukan secara langsung antara korban dengan pelaku untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. Setelah mengetahui permasalahan guru memberikan 

pengertian terhadap anak serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Melalui usaha 

tersebut, permasalahan siswa mulai terpecahkan dan siswa sepakat untuk saling minta 

maaf dan memaafkan. Dengan demikian hubungan antara korban dan pelaku mulai 

membaik kembali. 

2. Memberikan nasehat dan teguran 

Jika guru melihat perilaku bullying secara langsung, biasanya guru memberikan teguran 

serta nasehat kepada pelaku maupun korban agar perilaku bullying tidak terjadi lagi. 

Melalui nasehat yang di berikan guru kepada siswa, siswa pun mulai sadar bahwa 

perilakunya tersebut tidak baik dan memiliki dampak buruk untuk dirinya juga. Siswa 

yang sudah mendapatkan teguran biasannya mulai merubah kebiasaan membully tersebut 

karena merasa takut jika guru melihatnya melakukan perilaku bullying lagi, siswa 

tersebut akan mendapatkan hukuman. 
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3. Memberikan hukuman yang mendidik 

Salah satu upaya guru mengatasi perilaku bullying adalah dengan memberikan hukuman 

yang bersifat mendidik. Contoh hukuman yang sering diberikan guru antara lain, siswa 

diminta menulis asmaul husna, serta menulis dan menghafalkan jus amma. Hukuman 

yang diberikan kepada siswa tergantung seberapa besar bentuk bullying yang telah di 

lakukan. Semakin parah tingkat bullying yang dilakukan semakin banyak hukuman yang 

diberikan. Dengan hukuman tersebut siswa menjadi jera akan perbuatannya, sehingga 

jika siswa ingin melakukannya lagi dia akan berfikir bahwa siswa tersebut pasti akan 

mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi 

4. Mengingatkan setiap sholat dhuha 

Setiap pagi siswa di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo melaksanakan sholat dhuha 

secara berjamaah dengan para guru. Setelah selesai sholat dhuha kepala sekolah maupun 

guru sering kali mengingatkan untuk selalu hidup rukun, berperilaku baik, serta selalu 

menanamkan sikap saling menghargai dengan sesama. Dengan adanya nasehat setelah 

selesainya sholat dhuha ini, perubahan yang dirasakan adalah kerukunan antar siswa 

menjadi terjaga serta tertenamnya rasa menghormati dengan sesama teman maupun 

kepada guru. 

5. Menanamkan karakter yang baik melalui pembelajaran 

Guru juga berupaya menanamkan katakter yang baik terhadap siswa melalui 

pembelajaran di kelas. Salah satu mata pelajaran yang sering menanamkan karakter baik 

pada siswa adalah mata pelajaran tematik. Pada mata pelajaran tematik terdapat anjuran 

serta contoh perbuatan baik yang perlu dilakukan serta perbuatan buruk yang perlu 

ditinggalkan. Dalam pembelajaran tematik, siswa juga dituntut untuk aktif bekerja sama 

dengan teman di kelasnya. Perubahan yang dapat dirasakan melalui pembelajaran 
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tematik ini adalah siswa yang tidak akrab dengan siswa lain menjadi lebih akrab karena 

mereka sering berkelompok dan bekerja sama pada saat pembelajaran.  

Setiap masalah pasti memiliki solusi untuk mengatasinya, termasuk kasus bullying 

ini. Beragam upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi perilaku bullying diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Hentikan semua bentuk pelecehan termasuk ejekan 

b. Ciptakan kebijakan anti-intimidasi di sekolah yang mengikutsertakan pesertanya untuk 

mengembangkan empati dan pengertian yang lebih besar dengan cara 

mendekontruksikan peristiwa-peristiwa intimidasi 

c. Bersikaplah proaktif dengan menggunakan beragam pendekatan untuk menggali lebih 

jauh tentang perilaku intimidasi 

d. Bicaralah dengan para pengurus dan para pembimbing tentang kemungkinan reaksi 

mereka terhadap jenis-jenis pelecehan yang anda ketahui mungkin akan muncul 

e. Jangan biarkan siswa menganggap remeh perilaku tersebut 

f. Dengarkan siswa anda yang menceritakan bagaimana mereka telah dilecehkan.
92

 

Bullying adalah sebuah kasus yang tidak bisa dianggap remeh, sehingga perlu adanya 

upaya-upaya seperti di atas untuk mengatasinya. Upaya untuk mengatasi perilaku bullying 

tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada kerja sama antara sekolah dengan siswa. 

Selain usaha sekolah untuk memberikan upaya-upaya penanganan bullying, para siswa juga 

harus bertanggung jawab menghentikan kenakalan di antara teman sebaya.  Oleh sebab itu, 

perlu adanya bimbingan serta pengarahan kepada siswa.  
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Guru juga dapat membangun komunitas kelas dengan cara sederhana yaitu mengundi 

tempat duduk atau mengubah tempat duduk anak-anak secara teratur, implementasi 

pembelajaran kooperatif berkualitas yang mengharuskan para siswa bekerja sama dengan 

dua, tiga, atau empat orang temannya dalam satu tugas yang memerlukan pembelajaran 

saling tergantung, mengajarkan empati melalui literatur anak-anak, serta buatlah anak-anak 

dengan kekurangan mengajari teman-teman sebaya mereka.
93

  

Diperlukannya kerja sama antara sekolah, para guru, serta orang tua dalam mengatasi 

perilaku bullying. Sekolah yang menciptakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang 

menuntut siswa untuk bersosialiasi dengan siswa lainnya. Seperti contohnya melalui 

ekstrakurikuler pramuka yang mana siswa di ajarkan bagaimana bersosialisasi yang baik, 

kerjasama dengan siswa lain, saling berbagi, dan hidup rukun dengan sesama. Begitu juga 

usaha guru untuk membangun hubungan antar siswa saat berada di kelas, yang bisa 

dilakukan dengan mengundi tempat duduk, memecah siswa yang biasanya bergerombol, 

serta menyatukan atau mendamaikan siswa yang memiliki hubungan kurang baik. Selain itu 

orang tua yang selalu memperhatikan serta mengajarkan hal-hal yang bersifat positif saat 

berada di rumah, selalu mengajak bicara anak, serta melarang anak untuk tidak melakukan 

sesuatu yang buruk. 

Perilaku bullying bukan merupakan sesuatu hal yang mutlak. Bullying merupakan 

kebiasaan yang buruk yang dapat dicegah maupun disembuhkan. Peran orang sekitar dalam 

penanganan kasus bullying sangat diperlukan, baik itu kasus bullying di tingkat Sekolah 

Dasar maupun tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, kerja sama antara pihak-pihak yang 
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berada di sekitar korban maupun pelaku bullying sangat membantu dalam penanganan kasus 

bullying ini. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis prestasi belajar siswa yang mengalami 

perilaku bullying, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bentuk-bentuk bullying yang terjadi di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo sangat 

beragam, mulai dari bullying verbal, bullying fisik, sampai bullying psikologis. Namun 

jenis bullying yang sering diperoleh siswa adalah jenis bullying verbal yaitu diolok-olok, 

memanggil dengan panggilan jelek, memanggil menggunakan nama orang tua korban, 

serta berkata kotor. Sesekali siswa juga mendapatkan bullying fisik, seperti dicubit, 

ditendang, dan menarik jilbab korban. Selain itu siswa juga mendapatkan bentuk bullying 

psikologis diantaranya saat melakukan sebuah permainan siswa sering dijadikan pemain 

yang kalah tanpa harus mengundi pemenangnya terlebih dahulu, dan juga siswa sering 

dikucilkan atau tidak diajak bermain oleh teman-temannya. 

2. Prestasi belajar siswa yang mengalami perilaku bullying adalah standar. Dari hasil 

penelitian dengan tiga siswa yang mengalami perilaku bullying, peneliti menemukan 

bahwa prestasi belajar sedang/standar dan bahkan ada yang sedang kebawah. Siswa yang 

mengalami bullying merasa tidak nyaman saat berada dikelas, sehingga mereka sering 

kali melamun saat pembelajaran. Kurangnya rasa nyaman saat berada di kelas atau 

disekolah menyebabkan siswa sulit untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 

3. Upaya sekolah dalam mengatasi perilaku bullying adalah dengan selalu menasehati siswa 

setelah sholat dhuha mengenai pentingnya hidup rukun serta tingkah laku berteman yang 



75 
 

 

baik, mempertemukan korban dan pelaku untuk menyelesaikan masalah, memberikan 

nasehat dan teguran, memberikan hukuman yang mendidik, serta menanamkan karakter 

yang baik melalui pembelajaran. Perubahan yang dirasakan dengan adanya upaya yang 

dilakukan adalah siswa menjadi rukun kembali, memberikan efek jera kepada pelaku 

bullying, terciptanya kerjasama dan rasa saling menghormati antar teman dan kepada 

guru. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menemukan kesimpulan terkait analisis prestasi 

belajar siswa yang mengalami perilaku bullying di MI Ma’arif Setono Jenangan Ponorogo, 

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Untuk mengatasi perilaku bullying yang terjadi pada siswa, sebaiknya sekolah 

memberikan pengertian kepada siswa akan dampak dari perilaku bullying. Hal tersebut 

dapat dilakukan dengan menanamkan karakter baik pada siswa, memberikan seminar 

kepada siswa mengenai bullying, serta menyediakan buku-buku tentang bullying. 

2. Bagi guru 

Guru sebaiknya lebih memperhatikan lagi kasus-kasus bullying yang terjadi di 

sekolah. Guru juga bisa menerapkan beberapa metode pembelajaran yang mengharuskan 

siswa bekerja sama dengan seluruh temannya, serta mengganti tempat duduk setiap 

minggunya. Hal tersebut bertujuan agar siswa yang biasanya pendiam dapat 

bersosialisasi dengan siswa lain, serta mencegah adanya komunitas di dalam kelas. 

3. Bagi orang tua 

Orang tua sebagai orang terdekat siswa, sebaiknya memperhatikan anaknya. 

Sering menanyakan bagaimana kegiatan di sekolah serta menanyakan perasaan anak saat 
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belajar di sekolah. Hal tersebut bertujuan agar anak bisa lebih terbuka da menceritakan 

pengalamannya. Sehingga saat terjadi permasalah seperti bullying, orang tua juga mampu 

membantu menyelesaikannya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam kasus-kasus 

bullying di sekolah, dampaknya bagi korban maupun pelaku, serta upaya yang dapat 

dilakukan untuk mencegah bullying. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mulai sadar 

akan bahayanya perilaku bullying jika tidak segera dihentikan. 
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