
                     JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|324-338 1  P3M STAIN Purwokerto | Ida Novianti 
 

Fenomena Kekerasan Fenomena Kekerasan Fenomena Kekerasan Fenomena Kekerasan     
di Lingkungan Pendidikandi Lingkungan Pendidikandi Lingkungan Pendidikandi Lingkungan Pendidikan    

Ida Novianti *) 

*) Penulis adalah Magister Agama (M.Ag.), dosen tetap di Jurusan Hukum Islam (Syariah) STAIN Purwokerto. 

Abstract: Friend at school ideally have role as a partner, to motivate other student to do learning activity. Meanwhile, 
teacher role is as mentor, facilitator, supervisor, and role model for student. However, fact shows that bullying and violence case 
at school reaching frightened level. Bullying is a serious problem that can cause traumatic effect to the victim. Several factors 
causing bullying are family background, individual character, and school environment. Bullying can take a form like averse 
nickname, alienating, wrong issue, expelling, physical violence and aggression (pushing, beating, kicking), intimidation, theft, 
and with religion, ethnic, or gender based. Several strategies to stop bullying are adequate monitoring to student, and giving 
effective and distinct punishment to performer. Better communication between parent and teacher also important to resolute 
this problem. Theater have to give positive role model and give reinforcement,  and school must proactive to formulate social 
skill learning program, problem solving, conflict management, and character education. Keywords: bullying and violence, 
school, teacher, student. 

Pendahuluan 

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk membentuk manusia seutuhnya yang berkualitas, 
baik secara akademik maupun kepribadian. Sekolah menjadi salah satu institusi ujung tombak yang 
menentukan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan tersebut. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah, 
baik faktor intern dan ekstern.1 Faktor intern, yaitu segala sesuatu yang berasal dari siswa itu sendiri, 
seperti rasa senang terhadap pelajaran, motivasi belajar siswa, kesehatan fisik, psikis, serta inteligensi. 
Faktor ekstern adalah segala sesuatu yang berasal dari luar siswa seperti lingkungan sekolah; berupa 
desain tempat belajar, ketersediaan sarana dan prasana, dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor 
relasi atau hubungan yang terjalin antara siswa dengan siswa, serta siswa dengan guru. Istilah terakhir 
dapat disebut dengan istilah “partner” belajar, baik yang berasal dari teman sejawat maupun guru. 

Teman di lingkungan pendidikan —di sekolah— idealnya berperan sebagai “partner” siswa dalam 
proses pencapaian program-program pendidikan. Keberadaannya dapat mendorong siswa lain agar 
lebih bersemangat dalam melakukan berbagai aktivitas. Hal ini senada dengan John W. Santrock2 yang 
mengatakan bahwa ada enam fungsi pertemanan/ persahabatan di lingkungan pendidikan, di antaranya 
adalah sebagai kawan belajar/peer lesson, pendorong, dukungan fisik, dukungan ego, perbandingan 
sosial, dan keakraban/afeksi. Sementara itu, guru bagi Winkel3 berperan menjadi pembimbing, 
fasilitator, pengawas, dan teladan bagi siswa.  

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kasus bullying dan kekerasan di 
lingkungan pendidikan (sekolah) ini telah menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. Kasus 
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paling grees dari bullying adalah tewasnya Reza (13 tahun) di lorong SMP-nya di Bilangan Bandung 
pada 23 Nopember 2006, akibat duel maut sebagai buntut dari saling cemooh antarsiswa.4 

Bullying tidak hanya dilakukan antarsiswa, tetapi kadang juga dilakukan oleh guru. Catatan otentik 
terbaru hasil survey dari Universitas Katholik (Unika) Atmajaya kemudian disiarkan UNICEF dan 
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta sebagaimana disinyalir oleh Sandra Pasaribu5 yang 
mengatakan bahwa bullying terhadap anak di sekolah bisa terjadi dalam bentuk fisik, seksual, dan 
emosional.  

Di Jawa Tengah, 80 persen guru mengaku telah menghukum anak dengan membentak di depan 
teman-temannya sekelas, sedangkan 55 persen guru telah menyuruh anaknya berdiri di depan kelas. 
Sementara itu, di Sulawesi Selatan, 90 persen guru menghukum muridnya dengan berdiri di depan 
kelas, 73 persen membentak muridnya, dan 54 persen guru menyuruh siswa membersihkan toilet. 
Kasus di Sumatera Utara, 90 persen guru menyuruh murid berdiri di depan kelas, 80 persen 
membentak, dan 50 persen menyuruh menulis berulang-ulang. 

Murid-murid di ketiga provinsi itu juga ada yang mengaku mengalami kekerasan seksual dari guru 
dan teman sekolahnya. 

Di Jawa Tengah, 19 dari 344 anak yang menjadi sampel survei mengaku telah dipeluk paksa oleh 
guru. Di Sulawesi Selatan, 11 dari 276 murid dipegang alat kelaminnya oleh guru. Sementara itu, di 
Sumatera Utara, 69 dari 411 murid mengaku telah dicolek oleh guru. 

Hasil studi ini memperkuat survei yang sama di tahun 2002 oleh Lembaga Perlindungan Anak Nusa 
Tenggara Barat dan oleh Universitas Atmajaya tahun 2003 di Nusa Tenggara Timur. Kedua survei itu 
juga menyimpulkan tingginya angka kekerasan anak, kendati hingga kini tidak ada angka pasti tentang 
jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia, khususnya anak di sekolah. Kekerasan terhadap anak 
dapat menghambat pertumbuhan anak, kesehatan anak, dan mengurangi keinginan untuk bersekolah 
bahkan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. 

Bullying bisa dilakukan secara individual maupun berkelompok. Di kota-kota besar seperti Jakarta, 
Surabaya, dan Medan kasus ini sering terjadi. Data di Jakarta misalnya, menurut catatan Bimmas Polri 
Metro Jaya, tahun 1992 tercatat 157 kasus perkelahian pelajar. Tahun 1994 meningkat menjadi 183 
kasus dengan menewaskan 10 pelajar; tahun 1995 terdapat 194 kasus dengan korban meninggal 13 
pelajar dan 2 anggota masyarakat lain; tahun 1998 ada 230 kasus yang menewaskan 15 pelajar serta 2 
anggota Polri; dan tahun berikutnya korban meningkat dengan 37 korban tewas. Terlihat dari tahun ke 
tahun jumlah perkelahian dan korban cenderung meningkat. Bahkan, sering tercatat dalam satu hari 
terdapat sampai tiga perkelahian di tiga tempat sekaligus. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dorothy Espelage, menunjukkan indikasi bahwa perilaku bullying 
menggejala secara umum. Para siswa melaporkan terjadinya bullying yang dilakukan antarsesama 
mereka. Sebagian mengatakan bahwa mereka melakukannya karena ikut-ikutan. Artinya, sebenarnya 
mereka tidak ingin melakukan bullying terhadap temannya, tetapi merasa takut untuk melawan 
kehendak kelompok gangnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Tonja Nansel6 dan kawan-kawan, 
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mendapatkan bahwa 17 persen dari siswa melaporkan bahwa mereka menjadi korban bullying di 
sekolah, sedangkan 19 persen  mengaku melakukan bullying terhadap temannya. Enam persen 
melaporkan mereka menjadi pelaku sekaligus korban bullying. 

 Guru hendaknya menyadari bahwa kebanyakan peristiwa bullying terjadi di dalam lingkungan 
sekolah ketika pengawasan guru berkurang. Kekerasan bisa diawali dari hal-hal yang dianggap sepele 
seperti saling mengejek, memanggil atau memberi gelar yang menjurus ke arah fisik tertentu, atau saling 
pukul secara ringan. Kemudian pihak yang menang melakukannya secara terus-menerus sehingga 
diikuti oleh teman lainnya dan menimbulkan rasa malu bagi yang kalah. Oleh karena itu, banyak guru 
bahkan orangtua yang menganggap wajar perbuatan bullying yang dilakukan oleh siswa, tanpa 
menyadari hal tersebut bisa menimbulkan tekanan baik secara akademik maupun sosial dan psikologis. 

Bullying merupakan problem serius yang bisa menimbulkan efek traumatis bagi para korbannya, 
baik secara akademik, sosial, maupun psikologis. Siswa menjadi tidak semangat melakukan aktivitas 
belajar, konsentrasi menurun, dan prestasi melorot drastis. “Typically, bullied students feel anxious, and 
this anxiety may in turn produce a variety of physical or emotional ailments”. Untuk itu, perlu 
penanganan yang menyeluruh dengan melibatkan siswa, orangtua, dan guru untuk memastikan seluruh 
siswa dapat belajar dengan aman dan bebas dari risiko ketakutan. 

Bentuk-bentuk Kekerasan  

Masalah pendidikan tidak henti-hentinya menjadi bahan pembicaraan sepanjang masa, mulai dari 
masyarakat awam, tokoh masyarakat, para pakar sampai pemerintah. Pendidikan menjadi tumpuan 
harapan banyak pihak sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah kebodohan, 
kemiskinan, moralitas, dan sebagainya.  

Secara formal, pendidikan berlangsung dalam ruang-ruang kelas di sekolah dan masih 
menitikberatkan pada ranah kognitif. Pemahaman, pengetahuan, dan analisis masih menjadi fokus 
utama dalam pembelajaran. Buku-buku pendidikan banyak membahas mengenai perencanaan 
pembelajaran,7 strategi pembelajaran,8 penyusunan materi,9 kurikulum pendidikan, dan teori-teori 
belajar10 yang hampir semuanya berpusat pada aktivitas di dalam kelas. 

Sementara itu, aspek lain seperti nilai-nilai moral, kasih sayang, dan budi pekerti lalu diajarkan 
kepada siswa sambil lalu (tidak serius) sehingga aktivitas siswa di luar kelas dianggap seolah-olah bukan 
tanggung jawab sekolah. Menurut hasil penelitian diungkapkan oleh Daniel Goleman bahwa faktor 
emotional intelligence menyumbang keberhasilan seseorang dalam kehidupannya sekitar 80%.11 

Kurangnya pembelajaran di bidang afektif bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi 
di sekolah, misalnya kekerasan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain, baik itu dilakukan secara 
individual ataupun berkelompok.  

 Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang bisa diterima oleh seluruh siswa dengan 
senang dan nyaman. Dalam bukunya Quantum Learning, Bobbi de Potter meyakini pebelajaran yang 
dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan meningkatkan prestasi siswa sampai 80%.12 Hal ini 
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tidak mungkin tercapai jika terjadi tindak kekerasan di sekolah, baik itu dilakukan oleh guru atau sesama 
siswa. Perbuatan dan tindak kekerasan ini sering disebut dengan istilah bullying. 

Menurut  Merriam-Webster Online Dictionary, bullying adalah “a blustering browbeating person; 
especially one who is habitually cruel to others who are weaker.” Melakukan bullying berarti to “treat 
someone abusively or to affect them by means of force or coercion.”.13  

Menurut Center for Children and Families in the Justice System,14 bullying didefinisikan sebagai 
“repeated and systematic harassment and attacks on others.” Bullying bisa terjadi dalam berbagai 
format dan bentuk tingkah laku yang berbeda-beda. Di antara format dan bentuk tersebut adalah; nama 
panggilan yang tidak disukai, terasing, penyebaran isu yang tidak benar, pengucilan, kekerasan fisik, dan 
penyerangan (mendorong, memukul, dan menendang), intimidasi, pencurian uang atau barang lainnya, 
bisa berbasis suku, agama, gender, dan lain-lain. 

Dari beberapa bentuk bullying tersebut bisa dikategorikan dalam dua macam, yaitu berupa tindakan 
langsung seperti memukul, menyerang, menendang, mendorong dan mencuri yang dilakukan seorang 
siswa secara individual maupun berkelompok terhadap korban yang biasanya adalah temannya sendiri. 
Bullying juga bisa dilakukan secara tidak langsung melalui tindakan pengucilan dari pergaulan sosial. 
Tipikal bullying murid laki-laki biasanya dilakukan secara langsung, sedangkan murid perempuan lebih 
sering melakukan bullying tidak langsung, misalnya dengan menyebarkan isu yang tidak sedap dan 
pengucilan.15 Meskipun demikian, antara bullying secara langsung maupun tidak langsung keduanya 
memiliki ciri yang sama, yaitu adanya kekerasan dan intimidasi secara fisik dan psikologi yang 
berlangsung secara terus-menerus.16  

Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Kekerasan  

Beberapa faktor diyakini menjadi penyebab terjadinya bullying. Keluarga, individual, dan sekolah 
adalah beberapa hal di antaranya.17 Pertama, faktor keluarga; pelaku bullying bisa jadi menerima 
perlakuan bullying pada dirinya, yang mungkin dilakukan oleh seseorang di dalam keluarga. Anak-anak 
yang tumbuh dalam keluarga yang agresif dan berlaku kasar akan meniru kebiasaan tersebut dalam 
kesehariannya. Kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan orangtua kepada anak akan menjadi contoh 
perilaku. Hal ini akan diperparah dengan kurangnya kehangatan kasih sayang dan tiadanya dukungan 
dan pengarahan membuat anak memiliki kesempatan untuk menjadi seorang pelaku bullying. Sebuah 
studi membuktikan bahwa perilaku agresif meningkat pada anak yang menyaksikan kekerasan yang 
dilakukan sang ayah terhadap ibunya.  

Kedua, faktor kepribadian; salah satu faktor terbesar penyebab anak melakukan bullying adalah 
tempramen. Tempramen adalah karakterisktik atau kebiasaan yang terbentuk dari respon emosional. 
Hal ini mengarah pada perkembangan tingkah laku personalitas dan sosial anak. Seseorang yang aktif 
dan impulsif lebih mungkin untuk berlaku bullying dibandingkan orang yang pasif atau pemalu. 

Beberapa anak pelaku bullying sebagai jalan untuk mendapatkan popularitas, perhatian, atau 
memperoleh barang-barang yang diinginkannya. Biasanya mereka takut jika tindakan bullying 
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menimpa diri mereka sehingga mereka mendahului berlaku bullying pada orang lain untuk membentuk 
citra sebagai pemberani. Meskipun beberapa pelaku bullying merasa tidak suka dengan perbuatan 
mereka, mereka tidak sungguh-sungguh menyadari akibat perbuatan mereka terhadap orang lain. 

Ketiga, faktor sekolah; tingkat pengawasan di sekolah menentukan seberapa banyak dan seringnya 
terjadi peristiwa bullying. Sebagaimana rendahnya tingkat pengawasan di rumah, rendahnya 
pengawasan di sekolah berkaitan erat dengan berkembangnya perlaku bullying di kalangan siswa. 
Pentingnya pengawasan dilakukan terutama di tempat bermain dan lapangan, karena biasanya di kedua 
tempat tersebut perilaku bullying kerap dilakukan. Penanganan yang tepat dari guru atau pengawas 
terhadap peristiwa bullying adalah hal yang penting karena perilaku bullying yang tidak ditangani 
dengan baik akan meyebabkan kemungkinan perilaku itu terulang. 

Iklim sosial turut membantu meminimalisir kejadian bullying di sekolah. Untuk itu, sekolah 
hendaknya menyediakan lingkungan yang hangat dan bisa diterima oleh seluruh siswa. Jika siswa 
merasa tidak diterima oleh pihak lain dalam lingkungan sekolah, ia akan berusaha untuk bisa diterima 
bagaimanapun caranya. Semestinya, sekolah mengembangkan suasana yang menyenangkan bagi 
seluruh penghuninya termasuk siswa dan guru. Jika para guru tidak saling menghormati dan tidak 
memperlakukan siswa secara terhormat pula, maka mereka tidak akan memperoleh kepercayaan dan 
respek dari siswa. 

Para korban perlakuan bullying sebenarnya tidak melakukan satu kesalahan apapun. Biasanya 
mereka adalah anak-anak yang pendiam, sabar, pemalu, memiliki sedikit teman, rendah diri, dan kurang 
percaya diri. Mereka diperlakukan buruk karena terlihat lemah dan tidak mau melawan sehingga 
perlakuan buruk itu terus dilakukan secara berulang-ulang oleh para pelaku bullying. Sebagian anak 
menjadi korban bullying karena mereka terlihat berbeda atau “aneh”, misalnya beda agama, beda suku, 
terlalu tinggi atau terlalu pendek, warna kulit, bentuk tubuh terlalu kurus atau gemuk, bahkan bisa 
disebabkan oleh nama yang dianggap lucu atau sulit untuk dilafalkan.18  

Pembahasan mengenai kekerasan terhadap anak telah banyak dikupas dalam buku-buku ataupun 
ruang-ruang seminar. Namun, kebanyakan buku memandang dan meninjaunya dari segi hukum, 
sedangkan bagaimana dampak yang dirasakan oleh anak sebagai korban belum banyak yang 
membahas. Dari yang sedikit itu di antaranya terdapat dalam buku-buku psikologi seperti ditulis oleh 
John. W. Santrock dalam Life-Span Development, Perkembangan Masa Hidup,19 yang memaparkan 
tentang pentingnya relasi teman sebaya bagi anak di sekolah. Dalam buku tersebut diuraikan mengenai 
problem yang timbul bagi anak yang diabaikan dan ditolak oleh teman-temannya, yang kemungkinan 
akan mengalami masalah penyesuaian diri yang serius di kemudian hari dalam hidupnya. 

Dalam Violence and Democratic Society Jamil Salmi secara tuntas membahas mengenai kekerasan 
yang terjadi di masyarakat secara luas.20 Menurutnya, ada empat katagori jenis kekerasan yang tumbuh 
di masyarakat, yaitu kekerasan langsung, kekerasan tidak langsung, kekerasan represif, dan kekerasan 
alienatif. Salmi menyayangkan adanya kekerasan di masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan 
seperti di bidang industri, ekonomi, ekologi, politik, dan sosial dalam masyarakat yang menyebut 
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dirinya demokratis. Terutama di bidang pendidikan, di mana pendidikan dan kekerasan adalah dua hal 
yang bertolak belakang. Kekerasan merujuk kepada keadaan yang rusak di mana dapat mengakibatkan 
penderitaan bagi seseorang, sedangkan pendidikan merujuk pada proses positif dari perkembangan 
manusia secara intelektual dan moral.21 

Model Pembinaan Sekolah 

Bullying merupakan permasalahan yang umum terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di sekolah. 
Umumnya para guru dan orangtua menganggap bullying sebagai peristiwa kenakalan anak-anak biasa 
yang tidak perlu dibesar-besarkan. Selama ini, sekolah-sekolah berbasis agama dianggap sebagai 
sekolah yang aman, di mana siswa siswinya lebih alim dan lebih mudah diatur, serta jauh dari tindak 
kekerasan.  

Kasus-kasus bullying yang terungkap bisa jadi tidak diketahui oleh guru dan orangtua. Hal ini 
terlihat dari data yang ada di guru Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah-sekolah hanya sedikit 
kasus-kasus yang tercatat dan ditangani oleh guru BK. Artinya, kasus-kasus ini terjadi di kalangan siswa 
tetapi tidak dilaporkan dan terdeteksi oleh guru BK. 

Hal ini bisa disebabkan oleh biasanya korban bullying memiliki tipikal sebagai anak yang tidak 
bahagia, menderita ketakutan, gelisah, dan harga diri yang rendah. Kebanyakan korban tidak 
melaporkan tindak kekerasan yang mereka alami kepada orangtua atau guru. Kalaupun akhirnya 
mereka lapor mereka menunggu cukup lama dari waktu peristiwa itu terjadi. Biasanya mereka beralasan 
malu jika diketahui teman lain, takut balas dendam dari pelaku jika melapor dan takut tidak didukung 
orangtua karena biasanya bullying terjadi di tempat bermain, lapangan, aula, atau jalan menuju sekolah.  

Selama ini pihak BK sebagai kepanjangan tangan sekolah hanya menunggu laporan dari siswa 
tentang ada atau tidaknya kasus-kasus bullying, padahal semestinya sekolah harus proaktif melihat 
kondisi siswa di lapangan. Adanya anggapan siswa yang berhubungan dengan guru BK merupakan 
siswa yang bermasalah menyebabkan banyak siswa terutama korban takut dan malu jika harus melapor. 
Satu hal yang dianggap menjauhkan guru BK dari siswa, yaitu tidak adanya jam tatap muka antara guru 
BK dan siswa di kelas sehingga menyulitkan guru BK untuk memantau dan mengamati perilaku siswa 
sehari-hari.  

Semakin cepat bullying dihentikan, akan semakin baik hasilnya bagi korban. Oleh karena jika pola 
bullying ini terus berlanjut dan tidak dicegah, akan menimbulkan konsekwensi jangka panjang bagi 
korban. Efek bullying di sekolah antara lain; 

1. bolos sekolah sampai taraf tinggi;   
2. tidak hormat kepada guru;  
3. melarikan diri dari sekolah saat jam pelajaran berlangsung; dan 
4. siswa membawa senjata sebagai bentuk pertahanan diri. 
Akibat jangka panjang yang serius bagi pelaku bullying juga perlu mendapat perhatian khusus. 

Ketika dewasa mereka cenderung menjadi manusia agresif yang memiliki kesempatan untuk 
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melakukan tindak kriminal. Hal ini dikemukakan oleh Olweus dan kelompoknya yang menemukan 
adanya kecocokan hasil studi mengenai anak-anak, terutama laki-laki pelaku bullying terhadap karakter 
di masa dewasanya.  

Hal penting lainnya yang seringkali terabaikan adalah kelompok siswa yang bisa terpengaruh oleh 
perbuatan bullying, di mana dia bukan korban ataupun pelaku. Akan tetapi, sering menyaksikan bullying 
di antara temannya. Ada juga siswa yang tidak berinisiatif untuk melakukan bulyying, tetapi ikut-ikutan 
dan membantu teman yang melakukan bullying. Semua siswa, baik itu korban, pelaku maupun sekadar 
penonton bisa terkena dampak negatif bullying. Bullying bisa menyebabkan perasaan ngeri dan takut 
bagi penontonnya. Bullying jelas-jelas meracuni lingkungan sekolah, apalagi jika tidak ada campur 
tangan dari pihak luar terhadap situasi tersebut. Siswa yang menjadi pengamat perilaku kekerasan dan 
melihat hal itu terjadi akan terkena dampak, misalnya ia akan lebih suka menggunakan kekerasan di 
masa yang akan datang.  

Guru dan orangtua sering mengatakan kepada anak untuk tidak mengadu dan menyuruh mereka 
menyelesaikan permasalahan sendiri. Dalam kasus bullying ada ketidakseimbangan kekuatan di mana 
korban pasti berada dalam situasi yang lemah dan buruk. Sebenarnya antara korban dan pelaku bullying 
keduanya sama-sama membutuhkan intervensi untuk menghentikan pola yang telah tercipta.  

Beberapa strategi penting yang dilakukan sekolah untuk menghentikan bullying adalah sebagai 
berikut. 

1.   Menyediakan pengawasan yang baik untuk anak/siswa. 
2.   Memberikan konsekuensi yang efektif/tegas untuk pelaku.  
3.   Adanya komunikasi yang baik antara orangtua dan guru. 
4.  Memberi kesempatan pada semua siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal 

yang baik. 
5.  Menciptakan konteks sosial yang mendukung dan menyeluruh yang tidak mentolerir  perilaku 

agresif dan kekerasan.  
6.  Guru memberikan contoh perilaku positif dalam mengajar, melatih, membina, berdoa, dan 

berbagai bentuk reinforcement lainnya. 
7.   Sekolah hendaknya proaktif dengan membuat program pengajaran keterampilan sosial, problem 

solving, manajemen konflik, dan pendidikan karakter.  
Dalam pandangan psikologi, setiap perilaku merupakan interaksi antara kecenderungan di dalam 

diri individu (sering disebut kepribadian, walau tidak selalu tepat), dan kondisi eksternal. Begitu pula 
dalam hal bullying. Bila dijabarkan, terdapat sedikitnya empat faktor psikologis mengapa seorang 
remaja terlibat tindak kekerasan.   

1. Faktor internal; remaja yang terlibat kekerasan biasanya kurang mampu melakukan adaptasi 
pada situasi lingkungan yang kompleks. Kompleks di sini berarti adanya keanekaragaman pandangan, 
budaya, tingkat ekonomi, dan semua rangsang dari lingkungan yang makin lama makin beragam dan 
banyak.  Situasi ini biasanya menimbulkan tekanan pada setiap orang. Akan tetapi, pada remaja yang 



                     JURNAL PEMIKIRAN ALTERNATIF PENDIDIKAN                
 

INSANIA|Vol. 13|No. 2|Mei-Ags 2008|324-338 8  P3M STAIN Purwokerto | Ida Novianti 
 

terlibat perkelahian, mereka kurang mampu untuk mengatasi, apalagi memanfaatkan situasi itu untuk 
pengembangan dirinya. Mereka biasanya mudah putus asa, cepat melarikan diri dari masalah, 
menyalahkan orang/pihak lain pada setiap masalahnya, dan memilih menggunakan cara tersingkat 
untuk memecahkan masalah. Pada remaja yang sering berkelahi, ditemukan bahwa mereka mengalami 
konflik batin, mudah frustrasi, memiliki emosi yang labil, tidak peka terhadap perasaan orang lain, dan 
memiliki perasaan rendah diri yang kuat. Mereka biasanya sangat membutuhkan pengakuan.  

2. Faktor keluarga; rumah tangga yang dipenuhi kekerasan (entah antarorangtua atau pada 
anaknya) jelas berdampak pada anak. Anak ketika meningkat remaja, belajar bahwa kekerasan adalah 
bagian dari dirinya sehingga adalah hal yang wajar kalau ia melakukan kekerasan pula. Sebaliknya, 
orangtua yang terlalu melindungi anaknya, ketika remaja akan tumbuh sebagai individu yang tidak 
mandiri dan tidak berani mengembangkan identitasnya yang unik. Begitu bergabung dengan teman-
temannya, ia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas 
yang dibangunnya.  

3. Faktor sekolah; sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik 
siswanya menjadi sesuatu. Akan tetapi, sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya. 
Oleh karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar (misalnya suasana 
kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, tidak adanya fasilitas praktikum, 
dsb.) akan menyebabkan siswa lebih senang melakukan kegiatan di luar sekolah bersama teman-
temannya. Baru setelah itu masalah pendidikan, di mana guru jelas memainkan peranan paling penting. 
Sayangnya, guru lebih berperan sebagai penghukum dan pelaksana aturan, serta sebagai tokoh otoriter 
yang sebenarnya juga menggunakan cara kekerasan (walau dalam bentuk berbeda) dalam “mendidik” 
siswanya.  

4. Faktor lingkungan; lingkungan di antara rumah dan sekolah yang sehari-hari remaja alami, juga 
membawa dampak terhadap munculnya kekerasan. Misalnya, lingkungan rumah yang sempit dan 
kumuh, dan anggota lingkungan yang berperilaku buruk (misalnya narkoba). Begitu pula sarana 
transportasi umum yang sering menomor-sekiankan pelajar. Juga lingkungan kota (bisa negara) yang 
penuh kekerasan. Semuanya itu dapat merangsang remaja untuk belajar sesuatu dari lingkungannya, 
dan kemudian reaksi emosional yang berkembang mendukung untuk munculnya perilaku bullying. 

Kesimpulan 

Bullying merupakan problem serius yang bisa menimbulkan efek traumatis bagi para korbannya, 
baik secara akademik, sosial, maupun psikologis. Beberapa faktor yang diyakini menjadi penyebab 
terjadinya bullying di antaranya adalah latar belakang keluarga, pribadi individual, dan lingkungan 
sekolah. 

Bullying bisa terjadi dalam berbagai format dan bentuk tingkah laku yang berbeda-beda. Di antara 
format dan bentuk tersebut adalah nama panggilan yang tidak disukai, terasing, penyebaran isu yang 
tidak benar, pengucilan, kekerasan fisik dan penyerangan (mendorong, memukul, menendang), inti-
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midasi, pencurian uang atau barang lainnya, bisa berbasis suku, agama, gender dan lain-lain. Dari 
beberapa bentuk bullying tersebut bisa dikategorikan dalam dua macam, yaitu berupa tindakan langsung 
seperti memukul, menyerang, menendang, mendorong, dan mencuri yang dilakukan seorang siswa 
secara individual maupun berkelompok terhadap korban yang biasanya adalah temannya sendiri. 
Bullying juga bisa dilakukan secara tidak langsung melalui tindakan pengucilan dari pergaulan sosial. 

Beberapa strategi penting yang dilakukan sekolah untuk menghentikan bullying adalah 
menyediakan pengawasan yang baik untuk anak/siswa, memberikan konsekuensi yang efektif/tegas 
untuk pelaku. Adanya komunikasi yang baik antara orangtua dan guru, memberi kesempatan pada 
semua siswa untuk mengembangkan keterampilan interpersonal yang baik, menciptakan konteks sosial 
yang mendukung dan menyeluruh yang tidak mentolerir  perilaku agresif dan kekerasan, guru 
memberikan contoh perilaku positif dalam mengajar, melatih, membina, berdoa, dan berbagai bentuk 
reinforcement lainnya dan sekolah hendaknya proaktif dengan membuat program pengajaran 
keterampilan sosial, problem solving, manajemen konflik, dan pendidikan karakter.  
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