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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bahwasanya 

kebijakan anti bullying di sekolah sangat penting diterapkan karena dapat 

membantu mengurangi kurangnya aksi bullying pada peserta didik.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

pendekatan case study. Tempat penelitian ini di MTs Madinatunnajah. 

Sumber data utama adalah guru dan tiga siswa-siswi MTs Madinatunnajah, 

kemudian sebagai bagian dari uji triangulasi dalam penelitian ini, data juga 

diambil dari para pembimbing kamar Pesantren Madinatunnajah. Adapun 

sumber sekunder adalah buku, jurnal, dan skripsi. Dan sumber dokumenter 

berupa hasil observasi dan dokumentasi berupa foto. teknik pengumpulan 

data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data 

secara induktif model Miles and Huberman. 

Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa sekolah MTs Madinatunnajah 

dalam mengantisipasi tindakan bullying, membuat sejumlah kebijakan anti 

bullying, diantaranya: (1). Identifikasi Bullying yang memiliki 4 aspek, antara 

lain: (a). bentuk-bentuk bullying, (b). identifikasi pelaku/korban bullying, (c). 

identifikasi dampak buruk bullying, (d). membuat kedisiplinan dan sanksi. 

Dan (2). Bekerjasama dengan pihak terkait.  

Kata Kunci: Implementasi, Anti Bullying, Kebijakan Sekolah. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to reveal that the anti bullying 

prevention policy in school is very important because it can help reduce 

bullying on learners. 

The method that being used in this research is qualitative with a case 

study approach. The location of this research is base in MTs 

Madinatunnajah. The main source of data is teachers and 3 tenth-grade 

students of MTs Madinatunnajah. Then, as a part of the tringulation test in 

this research, data is also being taken from room supervisor Pesantren 

Madinatunnajah. In addition, secondary source came from books, journals, 

and essays. And the source of documentary are from observation results and 

photographic documentation. Whereas the techniques to data collection are 

participative observations, interviews, and documentations. And the 

technique to analyse the data is using Miles and Huberman data analysis 

inductively. 

The results of this study indicate, MTs Madinatunnajah in 

implementing anti bullying, among them: (1). Bullying identification which 

has 4 aspects, (a). Forms of bullying, (b). Identification of the 

perpetrators/victims of bullying, (c). Identification of the adverse effects of 

bullying, (d). Make discipline and sanctions. And (2). Cooperate with related 

parties. 

Keywords: Implementation, anti bullying, the policy of school. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dapat 

menghasilkan perubahan tingkah laku yang diharapkan. Tidak semua 

perilaku berasal dari diri dan bawaan manusia akan tetapi ada 

sebagian perilaku yang merupakan hasil dari proses belajar, salah satu 

faktor yang mempengaruhi perilaku adalah lingkungan sekolah. Maka 

dari itu sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam rangka 

membentuk perilaku belajar siswa yang baik.
1
 

Di dalam lingkungan sekolah tentunya sebagai guru pasti 

pernah menyaksikan aksi mendorong seorang anak sehingga 

temannya terjatuh, atau kegiatan seorang anak yang merebut mainan 

dari tangan temannya, sekelompok anak menertawakan dan 

mengolok-olok seorang anak dengan ejekan atau sebutan yang 

bersifat menghina. Peristiwa-peristiwa itu dapat ditemui di halaman 

sekolah, luar pagar sekolah (perjalanan dari rumah ke sekolah dan 

sebaliknya), lingkungan tempat tinggal, atau tempat anak-anak 

bermain. Hal tersebut terkesan biasa karena lazim terjadi, namun 

tidak disadari, praktik bullying telah terjadi. Umumnya orang lebih 

mengenalnya dengan istilah-istilah seperti penggencetan, pemalakan, 

pengucilan, intimidasi, dan lain-lain.  

Menurut Ponny Retno Astuti dalam buku cara meredam 

bullying, definisi bullying merupakan hasrat untuk  menyakiti, yang 

diaktualisasikan dalam aksi sehingga menyebabkan seorang individu 

                                                             
1 Ponny Retno Astuti, Cara Meredam Bullying, (Jakarta: PT. Gramedia  Widasarana 

Indonesia, 2008), hlm. 2. 
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atau kelompok menderita. Aksi ini dilakukan secara  langsung oleh 

seseorang ataupun kelompok yang lebih kuat, biasanya kejadiannya 

berulang kali dan pelaku tersebut melakukan bullying dengan 

perasaan senang.
2
  

Sekolah merupakan salah satu institusi pendidikan formal 

yang seharusnya mampu memberikan tempat yang aman  untuk anak-

anak belajar seperti yang tercantum dalam  pasal  54  Undang-Undang  

Nomor  23  Tahun  2002 tentang: 

"Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi  

dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah 

atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau 

lembaga pendidikan lainnya."
3
 

Dengan kata lain, siswa mempunyai hak untuk mendapat 

pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari  rasa  takut.  

Pengelola Sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam  

penyelengaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi  

siswa dari intimidasi, penyerangan, kekerasan  atau gangguan. 

Sebagai umat beragama tentunya sangat dilarang untuk 

melakukan kekerasan baik secara verbal maupun non verbal 

khususnya agama Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan akan 

kedamaian tentu melarang adanya tindakan kekerasan atau bullying. 

Hal tersebut selaras dengan ayat Al-Qur`an bahwasanya 

bullying tidak boleh di lakukan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S 

Al-Hujurat ayat 11. 

                                                             
2 Ponny Retno Astuti, Cara Meredam Bullying, (Jakarta: PT. Gramedia  Widasarana 

Indonesia, 2008), hlm.3. 
3 Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak, UU RI No.35 tahun 2014 (Jakarta: 

Redaksi Sinar Grafika, 2015). 
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ُْ٘۟ا ََل يَْغَخشْ  ٍَ َِ َءا َب ٱىَِّزي أَيُّٖ
َٰٓ َٰٓ أَّ يَ   ٚ ًٍ َعَغ ْ٘ ِ قَ ٍِّ  ًٌ ْ٘ َخْيًشا  يَُنُّ٘٘ا۟ قَ

۟ا  َٰٗٓ ُض َِ ََل رَْي َٗ  ۖ َِّ ُْْٖ ٍِّ َِّ َخْيًشا  َٰٓ أَُ يَُن  ٚ ِ َِّّغبٍَٰٓء َعَغ ٍِّ ََل َِّغبٌَٰٓء  َٗ  ٌْ ُْْٖ ٍِّ

 ۚ ِِ  ََ ي ٌُ ٱْىفُُغُ٘ق ثَْعَذ ٱْْلِ ِت ۖ ثِْئَظ ٱِلِْع ََل رََْبثَُضٗ۟ا ثِٱأْلَىْقَ  َٗ  ٌْ أَّفَُغُن

 ِ ٍَ َٗ َُ ٘ َُ يِ
ٌُ ٱىظَّ  ئَِل ُٕ

َٰٓ ىَ  ۟ٗ ُ ٌْ يَزُْت فَأ ىَّ  

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan 

orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang 

ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula 

sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi 

yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu 

sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung 

ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk 

sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka 

itulah orang-orang yang zalim”. (Al-Hujurat 49:11)
4
 

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang 

harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah 

berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: Hai 

orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum yakni kelompok 

pria maupun kelompok wanita mengolok-olok kelompok pria atau 

wanita lainnya. Karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian. 

Dalam kata (يغخش) dijelaskan hal yang dilarang ialah memperolok-

olokan yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan 

menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan 

atau tingkah laku.
5
 

                                                             
4 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur`an Terjemah, Insan Kamil Bandung. 
5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Hlm. 250-251 
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Allah juga melarang kaum mukminin mencela kaum mereka 

sendiri, karena seluruh kaum mukmin dipandang sebagai satu tubuh 

yang saling terikat dengan adanya persatuan dan kesatuan. Dalam 

riwayat Ibnu Jarir, Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini, 

menerangkan bahwa ada seorang laki-laki yang pernah pada masa 

mudanya mengerjakan suatu perbuatan yang buruk, lalu ia bertobat, 

maka Allah melarang siapa saja menyebut-nyebut keburukannya di 

masa yang lalu. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits yang artinya:  

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih-mengasihi 

dan sayang menyayangi antara mereka seperti satu tubuh yang 

satu, bila salah satu anggota badannya sakit demam, maka 

badan yang lain merasa demam dan terganggu pula. (H.R. 

Bukhari dan Muslim).  

 

Dalam hadits lain Rasul bersabda:  

Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan 

harta kekayaanmu, akan tetapi Allah memandang kepada 

hatimu dan perbuatanmu. (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).
6
 

 

Hadits ini mengandung isyarat bahwa seorang hamba Allah 

jangan memastikan kebaikan atau keburukan seseorang semata-mata 

karena melihat kepada perbuatannya saja, sebab ada kemungkinan 

seseorang tampak mengerjakan kebaikan, padahal Allah melihat di 

dalam hatinya ada sifat yang tercela. Sebaliknya pula mungkin ada 

seseorang yang kelihatan melakukan sesuatu yang tampak buruk, 

akan tetapi Allah melihat dalam hatinya ada rasa penyesalan yang 

besar dan mendorongnya untuk bertaubat. 

Dari ayat diatas juga menjelaskan bahwa belum tentu orang 

yang melakukan bullying lebih  baik dari pada korban bullying. Untuk 

                                                             
6 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang 

disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), jil.IX. Hlm.  410. 
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itu Islam juga melarang keras adanya tindakan bullying. Islam 

mengajarkan untuk saling berbuat kebajikan dan menyuruh untuk 

menjauhi permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nahl 

ayat 90: 

 َُّ َ  إِ شُ  ٱللَّ ٍُ ِِ  ثِٱْىَعْذهِ  يَأْ ْحَغ  ٱْْلِ إِيزَبَٰٓئِ  َٗ ٚ   ِرٙ َٗ ٚ   ٱْىقُْشثَ َْْٖ يَ َٗ  ِِ  َع

َْنشِ  ٱْىفَْحَشبَٰٓءِ  َُ ٱْى َٗ  ِٚ ٱْىجَْغ َٗ  ّۚ ٌْ ٌْ  يَِعظُُن َُ  ىََعيَُّن رََزمَُّشٗ  

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran”. (An-Nahl. [90]:16)
7
 

Dari ayat di atas jelas bahwa Islam menyuruh untuk berbuat 

kebajikan, agar tidak terjadi permusuhan sesama manusia atau 

saudara. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Q.S. Ali-Imran: 103: 

 ِ َذ َّللاَّ ََ اْرُمُشٗا ِّْع َٗ قُ٘ا ۚ  ََل رَفَشَّ َٗ يًعب  َِ ِ َج ٘ا ثَِحْجِو َّللاَّ َُ اْعزَِص َٗ  

اًّب  َ٘ ِٔ إِْخ زِ ََ ٌْ ثِِْْع ٌْ فَأَْصجَْحزُ َِ قُيُ٘ثُِن ٌْ أَْعَذاًء فَأَىََّف ثَْي ْْزُ ٌْ إِْر ُم َعيَْيُن

 ٍِ  ٌْ َِ اىَّْبِس فَأَّْقََزُم ٍِ ٚ  َشفَب ُحْفَشٍح  ٌْ َعيَ ْْزُ ُم َٗ ٌْ ُ ىَُن ُِ َّللاَّ ىَِل يُجَيِّ َْْٖب ۗ َمَز   

ْٖزَُذُٗ  ٌْ رَ ِٔ ىََعيَُّن آيَبرِ  

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 

akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga 

dengan karunia-Nya kamu menjad bersaudara; dan kamu telah 

                                                             
7 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur`an Terjemah, Insan Kamil Bandung. 
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berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari 

padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, 

agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Ali 'Imran [3]: 103)”.
8
 

Dari ayat-ayat di atas dapat dipahami bahwasanya diperlukan 

etika yang baik, dan saling mengasihi sesama umat beragama agar 

terhindarnya perilaku bullying dan tindakan kekerasan, termasuk 

salah satunya ialah tindakan kekerasan terhadap anak. Sesungguhnya 

Islam menyukai perdamaian.  

Tindakan kekerasan (bullying) yang dialami  anak-anak adalah 

perlakuan yang  akan berdampak jangka panjang dan akan menjadi 

mimpi buruk  yang  tidak  pernah  hilang  dari  ingatan  anak  yang  

menjadi  korban. Menurut  Pinky  Saptandari  dalam  buku  Bagong  

Suyanto, dampak yang dialami anak-anak yang menjadi korban   

tindak kekerasan biasanya kurangnya motivasi atau harga diri, 

mengalami problem kesehatan mental, mimpi buruk,  memiliki  rasa  

ketakutan  dan  tidak  jarang  tindak  kekerasan terhadap anak juga 

berujung pada terjadinya kematian pada korban.
9
 

Sebuah penelitian di Inggris membuktikan bahwa lebih dari 40 

persen remaja bunuh diri yang dilaporkan di media nasional berkaitan 

dengan bullying  sebagai salah satu penyebabnya. Sebuah riset yang  

dilakukan oleh LSM Plan International dan International Center for  

Research on Women (ICRW) yang dirilis awal bulan Maret 2015 lalu 

menunjukkan terdapat 84% anak di Indonesia mengalami  kekerasan  

di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia  

                                                             
8
 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur`an Terjemah, Insan Kamil Bandung. 

9 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 

2010), hlm. 102. 
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yakni 70%.
10

 Data lain lagi menyebutkan bahwa jumlah anak sebagai 

pelaku bullying di sekolah mengalami kenaikan dari 67 kasus pada 

2014 menjadi 79 kasus di 2015.
11

 Indonesia adalah negara dengan 

tingkat bullying terbesar  kedua setelah Jepang. Sementara negara   

Amerika Serikat berada diurutan ketiga. Seorang psikolog dari 

komunitas Putik Psychology Centre, Iban Salda  Safwan, mengatakan  

bahwa dari data survey itu diketahui bahwa ada 3,5 juta siswa di 

Indonesia menjadi korban bullying setiap tahunnya.
12

 

Korban yang di-bully biasanya anak yang  pendiam dan anak 

yang susah bergaul dengan teman di sekitarnya. Bullying terjadi 

karena adanya beberapa faktor penyebab yaitu, perbedaan ekonomi, 

agama, gender, tradisi dan kebiasan senior untuk menghukum yunior-

nya yang sering terjadi. Adanya perasaan dendam atau iri hati,  

adanya semangat untuk menguasai korban dengan kekuatan fisik dan 

daya tarik seksual. Selain itu, pelaku melakukan bullying untuk 

meningkatkan popularitasnya dikalangan teman sepermainnya.
13

  

Sedangkan anak yang menjadi pelaku bullying cenderung 

memiliki permasalahan dengan keluarganya, misalnya orangtua yang 

sering menghukum anaknya secara berlebihan dan anak tersebut akan 

mempelajari dan meniru secara tidak sadar perilaku tersebut 

kemudian menirukan aksi tersebut kepada teman-temannya. 

                                                             
10

 Edupost (2015) Riset ICRW: diakses pada tanggal 07 September 2015 

http://m.liputan6.com/news/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-

di-sekolah  
11

 Qommarria Rostanti (2015), KPAI: diakses pada tanggal 23 Juni 2016 dari 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/30/o067zt280-kpai-kasus-bullying-

di-sekolah-meningkat-selama-2015  
12

  Zul Indra(2015), Indonesia Ranking Kedua Bullying Sedunia, diakses pada tanggal 

23 Juni 2016 dari http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/04/28/indonesia-ranking-kedua-

bullying-sedunia  
13 Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012),  

hlm.49. 

http://m.liputan6.com/news/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah
http://m.liputan6.com/news/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/30/o067zt280-kpai-kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-selama-2015
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/30/o067zt280-kpai-kasus-bullying-di-sekolah-meningkat-selama-2015
http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/04/28/indonesia-ranking-kedua-bullying-sedunia
http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/04/28/indonesia-ranking-kedua-bullying-sedunia
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Pengaruh kelompok teman sebaya juga memberikan pengaruh   

terhadap tumbuhnya perilaku bullying di sekolah. Kelompok teman 

sebaya yang memiliki masalah di sekolah akan memberikan dampak 

yang negatif bagi sekolah seperti kekerasan, perilaku membolos, 

rendahnya sikap menghormati kepada sesama teman dan guru.  

Teman  di  lingkungan  sekolah  idealnya  berperan  sebagai “partner”  

siswa dalam proses pencapaian program-program pendidikan. Namun 

demikian, fakta dilapangan mengungkapkan bahwa ada sebagian 

siswa  yang melakukan perilaku bullying di sekolah disebabkan oleh 

dorongan teman-temannya. 

Pengaruh iklim sekolah juga memberikan pengaruh pada 

siswa untuk menjadi pelaku bullying. Kecenderungan pihak  sekolah   

yang sering mengabaikan keberadaan bullying menjadikan para  siswa 

sebagai pelaku bullying mendapatkan penguatan terhadap perilaku 

tersebut untuk melakukan intimidasi pada siswa yang  lain. 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 perilaku bullying di kalangan siswa.   

Pentingnya pengawasan dilakukan terutama di tempat bermain dan  

lapangan, karena biasanya di kedua tempat tersebut perilaku bullying 

kerap dilakukan.
14

 

Menurut penulis, saat ini siswa hidup penuh dengan beragam  

tekanan. Baik tekanan dari diri sendiri, keluarga, lingkungan dan dari  

sekolah. Dari sekolah, tekanan dapat muncul akibat kurikulum yang  

padat dan teknik pengajaran yang kaku. Ketika sampai di rumah pun, 

                                                             
14 M. Djamal, Fenomena Kekerasan di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 

hlm.93 
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siswa kerap tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari kedua 

orang tuanya karena orang tuanya pun harus bekerja. Dari semua 

kondisi tersebut, siswa menjadi sulit untuk menyalurkan bakat-bakat 

non akademisnya, sehingga penyalurannya mereka lakukan dengan 

melakukan kejahilan-kejahilan maupun kekerasan yang merugikan  

siswa lain di lingkungan sekolah. 

Ketika peristiwa bullying itu terjadi di sekolah, yang menjadi 

pelaku kerap kali bukan hanya siswa saja, tetapi juga para guru. Para  

siswa yang tidak melakukan, atau kebetulan saja melihat peristiwa  

tersebut akan benar-benar merekam perilaku dan peran yang 

dilihatnya. Selanjutnya, mereka akan mempraktikkan apa yang 

dilihatnya terhadap teman sebangku maupun teman sebaya ketika di  

lingkungan sekolah.  

Selain di lingkungan sekolah kekerasan dalam  bentuk verbal 

juga dapat dijumpai atau bahkan dialami oleh anak setiap hari di 

lingkungan bermain dengan teman sebayanya. Contohnya, peristiwa 

membully seseorang di hadapan orang lain (mengomentari 

penampilan karena si „A‟ itu berbeda, mengejek karena badan si „B‟ 

terlalu gemuk, atau terlalu tinggi, menggossip) dianggap sebagai 

sesuatu yang wajar atau memang seharusnya dilakukan. Tidak jarang 

pula sekarang tayangan di stasiun televisi banyak menanyangkan 

berbagai macam bentuk bullying, yang tanpa disadari membuat 

bullying itu sendiri menjadi sebuah kewajaran, dan tidak  

mempedulikan bahaya yang akan timbul setelah melihat tayangan 

tersebut. 

Menurut Ali Rachman, agar anak menyadari  bahaya  tindakan 

bullying, perlu adanya layanan bimbingan dan konseling yang  

diberikan kepada pelaku bullying yang diharapkan para pelaku  
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tersebut tidak lagi melakukan bullying kepada teman-temannya.
15

 

Sedangkan menurut Felinda dan Totok Suyanto, untuk memberikan   

efek jera kepada para pelaku bullying perlu adanya reinforcement 

sebagai  penguatan  negatif.
16

 Sementara Rina Fataruba berpendapat, 

untuk meminimalisasi tindakan bullying perlu adanya kerjasama   

antara pihak sekolah dengan keluarga untuk mengontrol perilaku  

anak agar tidak mengarah ke perilaku bullying.
17

  

Oleh karena itu, berdasarkan masalah dan angka kejadian 

tersebut yang banyak mengakibatkan sesama siswa dan siswi di 

sekolah saling menghakimi yang besar kemungkinan bisa saling 

membenci dan  bahkan bisa pula terjadi tindakan yang jauh lebih 

kejam dari  tindakan bullying, sekolah perlu memberikan sebuah 

kebijakan atau sebuah peraturan anti-bullying guna untuk mengurangi 

tindakan kekerasan tersebut. 

Penjelasan mengenai maraknya bullying juga sering 

ditemukan dibeberapa sekolah diantaranya sekolah MTs 

Maditanunnajah yang ada di Jombang, Ciputat, dimana di sekolah 

tersebut kerap terjadi perilaku bullying yang sering dilakukan oleh 

siswa dan siswinya, yang mana bentuknya pun beragam ada yang 

berbentuk kontak fisik langsung seperti menarik kerudung, berkelahi, 

dan kontak verbal langsung seperti mengejek nama orang tua, 

menggangu, menyebarkan gosip dan sebagainya. 

                                                             
15 Ali  Rachman, Peranan  Konselor  Sekolah  dalam  Meminimalisir  Perilaku  Bullying  

di sekolah, Jurnal Bimbingan dan Konseling Ar-Rahman, Vol. 2 No.2 Tahun 2016, hal. 28 
16

 Fellinda Arini Putri dan Totok Suyanto, Strategi Guru dalam Mengatasi Perilaku 

Bullying di SMP Negeri 1 Mojokerto, Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan,  Vol.  1  

No.  4 Tahun 2016,hal. 74 
17

 Rina Fataruba, Peran Tekanan Teman Sebaya terhadap Perilaku Bullying pada 

Remaja di Sekolah, Seminar Asean, Psychologi and Humanity, Psychologi Forum  UMM,  

Februari  2016, hal. 358 
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Akibat dari maraknya perilaku bullying banyak siswa atau 

siswi yang terganggu secara kejiwaannya seperti sakit hati, dendam, 

murung dan lain sebagainya. Jika kejadian ini dibiarkan terus terjadi 

maka akan berkurangnya motivasi belajar siswa, dan sering bolos 

sekolah. 

Dengan terjadinya aksi bullying tersebut sekolah MTs 

Madinatunnajah mulai menerapkan peraturan dengan menambahkan 

point pelanggaran untuk kasus bullying tersebut, selain itu juga MTs 

Madinatunnajah pernah membuat seminar mengenai dampak buruk 

bullying, dan membuat poster-poster di sekolah mengenai bullying. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti kebijakan yang 

dilakukan oleh MTs Madinatunnajah mengenai masalah bullying di 

skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Anti-Bullying di 

MTs Madinatunnajah Ciputat”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Banyaknya siswa/siswi yang kesadaran anti-bullyingnya masih 

sangat rendah, sehingga mereka rentan menjadi pelaku atau 

korban bullying. 

2. Banyak kasus bullying terjadi karena guru, orang tua dan siswa 

belum memiliki pengetahuan yang memadai bullying yang 

memiliki dampak negatif. 

3. Dampak bullying merupakan sebuah perilaku yang menyebabkan 

gangguan psikologis pada anak. 

4. Diperlukan peran aktif guru dalam mengatasi bullying di sekolah. 

5. Diantara peran aktif yang dilakukan sekolah adalah membuatkan 

sebuah kebijakan anti-bullying. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang didapatkan, maka 

penulis memfokuskan untuk membatasi masalah pada Penerapan 

kebijakan Anti-Bullying di MTs Madinatunnajah Ciputat. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang di atas, 

maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini terfokus 

pada: Bagaimana implementasi kebijakan anti-Bullying di MTs 

Madinatunnajah Ciputat? 

E. Tujuan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui implementasi kebijakan 

anti-bullying di sekolah MTs Madinatunnajah Ciputat. 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk menguji 

pengembangan keilmuan yang berhubungan dengan bullying 

dikalangan remaja maupun anak-anak dan menguji 

pengembangan keilmuan dalam penerapan anti-bullying di 

sekolah. 

b. Manfaat Praktis 

1. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini memberikan wawasan dan ilmu baru 

bagi peneliti akan berbagai macam perilaku sosial yang ada di 

dalam masyarakat. 

2. Manfaat bagi lembaga kampus 

Penelitian ini juga berguna untuk mahasiswi Institut 

Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta sebagai sumber tambahan dalam 



13 
 

 

memperoleh informasi bagi peneliti yang akan melaksanakan 

penelitian pada kajian yang sama. 

3. Manfaat bagi masyarakat umum 

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat  umum 

adalah untuk mengetahui tentang bahaya dampak bullying 

pada anak-anak, remaja maupun dewasa. 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Rina Mulyani Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan  

Kalijaga Yogyakarta, 2014 yang berjudul “Pendekatan Konseling   

Spiritual Untuk Mengatasi Bullying (Kekerasan) Siswa Di SMA 

Negeri 1 Depok Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Dalam skripsi ini, penulis menggali 

bagaimana intervensi yang dilakukan untuk mengatasi kasus 

bullying melalui cara dengan melakukan pendekatan melalui  

konseling spiritual. Konseling spiritual yaitu  proses pemberian 

bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama dan  

berprilaku sesuai dengan nilai-nilai agama yang berlaku. 

Pesamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada 

pembahasan yang sama mengenai suatu tindakan untuk mengatasi 

bullying dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan, 

perbedaannya, terletak pada adanya variabel pendekatan 

konseling spiritual (keagamaan), skripsi ini lebih berfokus kepada 

bimbingan konseling, sedangkan skripsi penulis lebih kepada 

kebijakan yang dibuat sekolah.
18

 

                                                             
18

 Rina Mulyani “Pendekatan Konseling Spiritual Untuk Mengatasi Bullying 

(Kekerasan) Siswa Di SMA Negeri 1  Depok Sleman Yogyakarta, skripsi Fakultas Dakwah  

dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014” 



14 
 

 

2. Nur Hamid Asofa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta “Konseling Kelompok dalam 

Menangani kasus Bullying di MTs Muhammadiyah 

Karangkajen Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah 

untuk mengetahui bentuk-bentuk bullying yang terjadi di 

lingkungan Mts Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, serta 

pendekatan konseling kelompok yang digunakan oleh guru 

bimbingan dan konseling. Jenis penelitian yang yang digunakan 

ialah jenis penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa bentuk-bentuk bullying di MTs 

Muhammadiyah Karangkajen adalah bullying fisik dan bullying 

verbal. Dan pendekatan konseling yang digunakan oleh guru 

bimbingan konseling di Mts Muhammadiyah Karangkajen untuk 

menangani kasus bullying tersebut adalah konseling kelompok 

dengan pendekatan analisis transaksional dan pendekatan 

behavioral. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis 

terletak pada pembahasan yang sama mengenai perilaku bullying 

di kalangan peserta didik tingkat MTs/SMP/sederajat dan 

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan, 

perbedaannya terletak pada pendekatan analisis, dan lokasi 

penelitian. 
19

 

3. Hasil penelitian Wahyu Januarko dan Denok Setiawati, yang 

dalam jurnal BK UNESA Volume IV No.2 Tahun 2013, halaman 

383-389 dengan judul “Studi Penanganan Korban bullying Pada 

Siswa SMP Sekecamatan Trawas”. Penelitian ini bertujuan untuk 

                                                             
19

 Nur Hamid Asofa, Konseling Kelompok dalam menangani kasus Bullying di Mts 

Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta Fakultas Dakwah. Program Studi Bimbingan 

Konseling Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. 
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mengetahui penanganan yang dilakukan terhadap siswa korban 

bullying yang dilaksanakan di sekolah Menengah Tingkat Pertama 

Negeri 1 Trawas, Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 2 

Trawas, dan Sekolah Menegah Tingkap Pertama Penanggungan. 

Dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif dan hasil menunjukan bahwa penanganan terhadap 

siswa korban bullying  dengan menggunakan prosedur konseling 

yaitu identifikasi, diagnosis, prognosis, treatment dan tindak 

lanjut. Persamaan antara penulisan ini terletak pada pembahasan 

yang sama mengenai perilaku bullying dan bertujuan untuk 

mengetahu penanganannya. Sedangkan, perbedaannya terletak 

pada adanya variabel yang lebih luas, penulisan ini mengambil 

studi penelitian di beberapa sekolah, sedangkan skripsi penulis 

hanya tertuju pada satu sekolah. 
20

 

4. Indra Prakasiwi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta pada Tahun 2008 meneliti tentang “Perlindungan  

Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik di 

Lingkungan Sekolah”, dengan tujuan untuk mengetahui 

perlindungan apa yang   di berikan oleh aparat kepolisian terhadap 

anak sebagai   korban kekerasan fisik di sekolah, untuk 

mengetahui kendala yang  dihadapi aparat kepolisian dalam 

memberi perlindungan   terhadap  anak  sebagai  korban 

kekerasan fisik di lingkungan   sekolah. Hasil penelitian tersebut 

adalah perlindungan yang diberikan aparat terhadap anak sebagai 

korban kekerasan fisik sama yaitu dengan memberikan 

perlindungan khusus, dengan menyediakan tempat khusus bagi 

                                                             
20 Wahyu Januarko dan Denok Setiawati, Studi Penanganan Korban Bullying pada Siswa 

SMP se-Kecamatan Trawas. Jurnal BK UNESA Volume IV No.2 tahun 2013. 
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anak korban kekerasan fisik  dan aparat kepolisian berpedoman 

pada prinsip dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada 

pembahasan yang sama mengenai perilaku bullying. Sedangkan, 

perbedaannya terletak pada adanya variabel perlindungan 

terhadap anak, dan lokasi penelitian. 

5. Penelitian selanjutnya dengan judul “Peningkatan Kesadaran 

Anti-Bullying Melalui Teknik Sosiodrama Pada Siswa Kelas XI 

SMA Muhamadiyah 1 Muntilan” yang diteliti oleh Lusi Andriani 

Fakultas Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2013. Pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dalam skripsi ini, 

penulis menggali bagaimana intervensi yang dilakukan untuk 

mengatasi kasus bullying melalui cara dengan melakukan 

pendekatan melalui  teknik Sosiodrama. Menurutnya, Kesadaran 

anti-bullying dapat ditingkatkan melalui teknik sosiodrama yang 

dilakukan melalui tindakan menonton video bullying, diskusi dan 

bermain sosiodrama. Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi 

penulis terletak pada pembahasan yang sama mengenai perilaku 

bullying. Sedangkan, perbedaannya terletak pada adanya variabel 

teknik Sosiodrama, lokasi penelitian, dan metode penelitian yang 

digunakan. 

H. Sistematika Penulisan 

Mengenai sistematika dan teknik penulisan skripsi ini, penulis 

mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh 

Institut Ilmu Al-Qur`an (IIQ) Jakarta. Adapun sistematikanya dibagi 

kedalam lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu: 



17 
 

 

BAB I PENDAHULUAN: Merupakan pendahuluan yang memuat 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, dan sistematika penulisan. 

BAB II KAJIAN TEORI: Berisi tentang konseptual perilaku 

bullying yang mencakup pengertian bullying, bentuk-bentuk bullying, 

dampak bullying, karakteristik perilaku bullying mencakup pelaku 

bullying dan korban bullying, Menciptakan sekolah bebas bullying 

mencakup Menciptakan kesadaran anti-bullying, strategi penanganan 

bullying, kebijakan anti-bullying di sekolah. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Merupakan jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data yang mencakup data dan sumber data, teknik dan 

instrumen pengumpulan data yaitu: Observasi, wawancara dan 

dokumentasi. selanjutnya analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN: berisi mengenai gambaran umum 

MTs Madinatunnajah, dan Implementasi Kebijakan Anti Bullying di 

MTs Madinatunnajah Ciputat. 

BAB V PENUTUP:  Bab terakhir kesimpulan dan saran-saran 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konseptual Perilaku Bullying 

1. Pengertian Bullying 

Bullying berasal dari kata Bull (bahasa Inggris) yang berarti 

“banteng” yang suka menanduk, bullying dalam bahasa Indonesia 

disebut penggencatan/penindasan. Dengan kata istilah bullying 

adalah sebuah situasi dimana terjadinya kekuatan atau kekuasaan 

yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Pihak pelaku 

bullying biasa disebut bully.
21

 

Menurut KBBI Bullying ialah mengolok-olok, menertawakan, 

menyindir untuk menghinakan (mempermainkan dengan tingkah 

laku). Bullying juga disebut dengan istilah perundungan dan 

kekerasan. Perundungan berasal dari kata merundung, menurut 

KBBI merundung adalah mengganggu.
22

 

 Bullying dalam Islam diartikan sebagai zalim, dalam bahasa 

Arab يٌظ  adalah meletakan sesuatu/ perkara bukan pada 

tempatnya. kalimat zalim bisa juga digunakan untuk 

melambangkan sifat kejam, tidak berperikemanusiaan, suka 

melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan 

kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidak 

adilan dan banyak lagi pengertian yang dapat diambil dari sifat 

zalim tersebut, yang mana pada dasarnya sifat ini merupakan sifat 

yang keji dan hina, dan sangat bertentangan dengan akhlak dan 

                                                             
21

 Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying (Mengatasi Kekerasan di 

Sekolah dan Lingkungan Anak), (Jakarta: PT.Grasindo, 2008). Hlm.2. 
22  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima. 
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fitrah manusia, yang seharusnya menggunakan akal untuk 

melakukan kebaikan.
23

 

Menurut Andri Priyatna dalam buku Lets End Bullying 

(Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying) pengertian 

Bullying ialah tindakan yang disengaja oleh pelaku pada 

korbannya bukan sebuah kelalaian akan tetapi betul-betul 

disengaja, tindakan tersebut terjadi berulang-ulang tidak hanya 

sekali saja.
24

 

Dari pengertian di atas menurut penulis bahwasanya bullying 

dilakukan secara sengaja oleh pelaku, baik dilakukan sendiri 

maupun berkelompok, dan sering dilakukan berulang-ulang tidak 

hanya sekali saja. 

Definisi bullying sendiri menurut Imas Kurnia dalam buku 

Bullying ialah sebuah perilaku yang berupa ancaman fisik atau 

verbal seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, dan 

merampas. Yang dilakukan seseorang kepada orang lain.
25

  

Sedangkan bullying menurut Fitrian Saifullah dalam jurnalnya 

ialah tindakan yang dilakukan seseorang secara sengaja sehingga 

menyebabkan korban merasa takut, terancam dan membuat tidak 

bahagia.
26

  

Istilah bullying yang biasa disebut juga dengan kata 

kekerasan, menurut M. Djamal dalam buku fenomena kekerasan 

                                                             
23  Intan Kurnia Sari, Bullying Dalam Al-Qur`an, eJurnal, ( Lampung: 2018). Hlm. 34 
24 Andri Priyatna, Lets End Bullying (Memahami, Mencegah, dan mengatasi Bullying), 

(Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010). Hlm.2. 
25

 Imas Kurnia, Bullying, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016). Hlm.1. 
26 Fitrian Saifullah, Hubungan antara konsep diri dengan Bullying pada siswa siswi 

SMP (Smp Negeri 16 Samarinda), eJurnal Psikologi, 2016. Hlm.204. 
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di sekolah ialah suatu kekerasan secara generik dipergunakan 

untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun non fisik.
27

  

Sedangkan menurut Ponny Retno Astuti dalam buku cara 

meredam bullying, definisi bullying merupakan hasrat untuk  

menyakiti, yang diaktualisasikan dalam aksi sehingga 

menyebabkan seorang individu atau kelompok menderita. Aksi ini 

dilakukan secara  langsung oleh seseorang ataupun kelompok 

yang lebih kuat, biasanya kejadiannya berulang kali dan pelaku 

tersebut melakukan bullying dengan perasaan senang.
28

 

Dari beberapa pengertian tersebut bisa diambil kesimpulan 

bahwasanya tindakan bullying yang sering dilakukan baik secara 

fisik maupun secara verbal semata-mata ingin membuat korban 

menderita dan menjadi pribadi yang penakut. Dan bagi pelaku 

ingin mencari ketenaran dan kesenangan di sekolah.  

Berbeda dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak 

bahwasanya definisi Bullying ialah kekerasan fisik dan psikologis 

berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok 

terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.
29

 

Sedangkan dalam perspektif hukum sebagaimana diatur dalam 

PP pengganti UU No.1 tahun 2002 kekerasan adalah setiap 

perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa 

menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan 

bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang lain, termasuk 

menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan dalam 

konteks sekolah, kekerasan diartikan sebagai respons negatif dari 

                                                             
27 M. Djamal, Fenomena Kekerasan di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 

hlm.76. 
28

 Ponny Retno Astuti, Cara Meredam Bullying, (Jakarta: PT. Gramedia  Widasarana 

Indonesia, 2008), hlm.3. 
29 Fitria Chakrawati, Bullying siapa takut?, (Solo: Tiga Ananda, 2015). Hlm.11. 
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pelaku yang dimaksudkan untuk mempengaruhi dan 

mengendalikan seseorang dengan cara menggunakan kekuatan 

fisik, kekuasaan, dan kekuatan verbal yang mengakibatkan 

kerugian baik secara fisik, psikis maupun kerugian sosial.
30

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa bullying ialah perilaku menyimpang yang dilakukan 

dengan sengaja oleh seseorang yang lebih kuat terhadap orang 

yang lemah dengan maksud untuk mengancam, menakuti atau 

melukai secara fisik atau secara psikis yang akan menyebabkan 

gangguan psikologis berjangka panjang. 

2. Bentuk-Bentuk Bullying 

Bullying merupakan perilaku yang disengaja untuk melukai 

atau menyakiti korbannya baik secara jasmani maupun rohani. 

Bentuk-bentuk bullying biasa disebut juga dengan mengumpat 

atau mencela yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Humazah:1 

َضحِ  ََ َضٍح ىُّ ََ ُنوِّ ُٕ ۡيٌو ىِـّ َٗ  

“kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela”. (Q.S. Al-

Humazah [104]:1)
31

 

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata al-humazah 

adalah bentuk jamak dari kata hammaz yang terambil dari kata al-

hamz yang pada mulanya berarti tekanan dan dorongan yang 

keras. Huruf hamzah dalam alfabet bahasa Arab, dinamai 

demikian karena posisi lidah dalam pengucapannya berada 

diujung tenggorokan sehingga untuk mengucapkanya dibutuhkan 

semacam dorongan dan tekanan. Kalimat hamazat asy-syayathin 

                                                             
30 M. Djamal, Fenomena Kekerasan di Sekolah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). 

Hlm.82-84. 
31 Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur`an Terjemah, Insan Kamil Bandung. 
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berarti dorongan-dorongan setan untuk melakukan kejahatan. 

Pengertian itu kemudian berkembang sehingga berarti juga 

mendorong atau menusuk dengan tangan atau tongkat. Ini lebih 

jauh berkembang sehingga ia diartikan mendorong orang lain 

dengan lidah (ucapan) atau dengan kata lain menggunjing, 

mengumpat, atau menyebut sisi negatif (mencela) orang lain yang 

tidak dihadapan orang yang bersangkutan. Kata lain yang 

menunjukkan makna yang sama adalah ghibah.
32

 

M. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa kata lumazah 

adalah bentuk jamak dari lammaz yang terambil dari kata al-lamz. 

Kata ini digunakan untuk menggambarkan ejekan yang 

mengundang tawa. Sedangkan menurut Ulama berpendapat 

bahwa al-lamz adalah “mengejek dengan menggunakan isyarat 

mata atau tangan yang disertai dengan kata-kata yang diucapkan 

secara berbisik, baik dihadapan maupun dibelakang orang yang 

diejek.”
33

 

 Secara umum praktik-praktik bullying dapat dikelompokkan 

ke tiga kategori: bullying fisik, bullying non-fisik, bullying 

mental/psikologis. 

a. Bullying fisik: ini adalah jenis bullying yang kasat mata. 

Siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik 

antara pelaku bullying dan korbannya. Contoh-contoh 

bullying fisik antara lain: menampar, menimpuk, 

menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar 

                                                             
32   M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), Hlm. 511 
33   M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Hlm. 513 
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dengan barang, menghukum dengan berlari keliling 

lapangan atau menghukum dengan cara push up.
34

 

b. Bullying verbal: ini jenis bullying yang bisa juga 

terdeteksi karena bisa tertangkap indra pendengaran kita. 

Contoh-contoh bullying verbal: memaki, menghina, 

menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, 

menuduh, menyoraki, menebar gosip dan menyebar 

fitnah. 

c. Bullying mental/psikologis: bullying jenis ini yang paling 

berbahaya karena langsung menyerang mental atau 

psikologis korban, tidak tertangkap mata atau 

pendengaran contohnya: memandang sinis, memandang 

penuh ancaman, mendiamkan, mengucilkan, meneror 

lewat pesan atau email, dan mencibir.
35

 

Dari beberapa bentuk bullying di atas sering kita temui 

dikalangan sekolah, hal tersebut dianggap biasa oleh siswa. 

Tindakan tersebut seperti bullying fisik sering dilakukan atas 

dasar rasa dendam seseorang kepada orang lain, atau tindakan 

senior yang mengikuti perilaku yang dilakukan seniornya kepada 

dirinya dulu. Dan tindakan bullying secara verbal maupun secara 

psikologis biasa dilakukan atas dasar rasa benci atau mencari 

ketenaran dan kepuasan diri untuk mendapatkan teman yang lebih 

banyak. 

Sedangkan menurut Andri Priyatna dalam buku Lets End 

Bullying (Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying) 

                                                             
34

 Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying (Mengatasi Kekerasan di 

Sekolah dan Lingkungan Anak), (Jakarta: PT.Grasindo, 2008). Hlm.2-3. 
35 Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying (Mengatasi Kekerasan di 

Sekolah dan Lingkungan Anak), Hlm.3-5. 
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bentuk-bentuk bullying dapat dikelompokan dalam empat 

kategori, yaitu: 

a. Fisikal, seperti: memukul, menendang, mendorong, dan 

merusak benda-benda milik korban. 

b. Verbal, seperti: mengolok-olok nama panggilan, 

melecehkan penampilan, mengancam, dan menakut-

nakuti. 

c. Sosial, seperti: menyebar gosip, rumor, mempermalukan 

didepan umum, dikucilkan dari pergaulan, atau menjebak 

seseorang sehingga korban tersebut yang dituduh 

melakukan tindakan tersebut. 

d. Cyber atau elektronik, seperti: mempermalukan orang lain 

dengan menyebar gosip di jejaring sosial internet (misal, 

Facebook, Intagram, dan lain sebagainya), menyebar foto 

korban tanpa izin pemiliknya di internet, atau 

menyebarkan rahasia orang lain lewat internet atau SMS.
36

 

Berbeda dengan pendapat Tim SEJIWA mengenai bentuk-

bentuk bullying Andri Priyatna menambahkan satu bentuk yang 

dimana dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan bullying juga 

dapat dilakukan melalui internet, dimana pelaku lebih luas dalam 

melakukan tindakan seperti menyebarkan gosip, dan 

mempermalukan korban bullying. 

Sedangkan menurut Ponny Retno Astuti dalam buku cara 

meredam bullying menggolongkan bentuk-bentuk bullying 

sebagai berikut: 

                                                             
36 Andri Priyatna, Lets End Bullying (Memahami, Mencegah, dan mengatasi Bullying), 

(Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010). Hlm.3. 
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a. Fisik. Contohnya: menggigit, menarik rambut, memukul, 

menendang, dan mengintimidasi korban atau dengan 

memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, 

merusak kepemilikan korban, dan perbuatan kriminal. 

b. Non-fisik. Dalam non-fisik terbagi menjadi verbal dan 

non-verbal. 

1. Verbal. Contohnya adalah panggilan telepon yang 

meledek, pemalakan, pemerasan, mengancam, 

menghasut, berkata jorok, berkata menekan, dan 

menyebarluaskan kejelekan korban. 

2. Non-verbal. Terbagi lagi menjadi dua, langsung dan 

tidak langsung: 

a. Langsung. Contohnya: melalui gerakan tangan, 

kaki atau anggota badan lainnya dengan cara kasar, 

menatap dengan tajam, menggeram, hentakan 

mengancam atau menakuti. 

b. Tidak langsung. Contohnya: manipulasi 

pertemanan, mengasingkan, tidak mengikut 

sertakan, mengirim pesan menghasut dan curang.
37

 

Senada dengan pendapat-pendapat di atas, bahwasanya 

bullying yang sering dilakukan di sekolah tidak hanya secara 

fisik, tapi juga sering dilakukan secara non-fisik. Dan dilakukan 

oleh teman dengan teman atau senior kepada junior, dengan rasa 

benci ataupun rasa dendam. 

Sementara itu menurut Bauman dalam kutipan jurnal Fitrian 

Saifullah bahwa bentuk-bentuk bullying adalah: 

                                                             
37 Ponny Retno Astuti, Cara Meredam Bullying, (Jakarta: PT. Gramedia  Widasarana 

Indonesia, 2008), hlm.22. 
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a. Overt Bullying atau intimidasi terbuka yang meliputi 

bullying secara fisik dan secara verbal, misalnya dengan 

mendorong sampai jatuh, mendorong dengan kasar, 

mengancam dan mengejek dengan tujuan untuk menyakiti. 

b. Indirect Bullying atau intimidasi tidak langsung yang 

meliputi agresi relasional, dimana pelaku bermaksud untuk 

menghancurkan hubungan yang dimiliki oleh korban 

dengan orang lain, termasuk upaya pengucilan, 

menyebarkan gosip dan meminta pujian atas perbuatan 

tertentu dalam kompetensi persahabatan. 

c. Cyberbullying atau intimidasi dunia maya. Cyberbullying 

melibatkan penggunaan e-mail, telepon, sms, website 

pribadi atau media sosial untuk menghancurkan reputasi 

seseorang.
38

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwasanya bullying terdapat beberapa bentuk yang sering 

dilakukan antara lain secara fisik, verbal, maupun secara 

psikologis atau secara tidak langsung. 

3. Dampak Buruk Bullying 

Penting bagi guru dan orang tua untuk memahami bahwa 

bullying  bukanlah bagian normal dari masa anak-anak yang 

harus dilewati. Tindakan bullying akan berakibat buruk bagi 

korban, saksi, sekaligus bagi si pelakunya sendiri. Dampak buruk 

yang dapat terjadi pada anak yang menjadi korban tindakan 

bullying, antara lain: 

1. Kecemasan. 

                                                             
38 Fitrian Saifullah, Hubungan antara konsep diri dengan Bullying pada siswa siswi 

SMP (Smp Negeri 16 Samarinda), eJurnal Psikologi, 2016. Hlm.205. 
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2. Merasa kesepian. 

3. Rendah diri. 

4. Tingkat kompetensi sosial yang rendah. 

5. Depresi. 

6. Simptom psikosomatik. 

7. Keluhan pada kesehatan fisik. 

8. Penggunaan alkohol dan obat terlarang. 

9. Bunuh diri. 

Sementara si pelaku bullying tidak akan terlepas dari 

resiko berikut: 

1. Sering terlibat dalam perkelahian. 

2. Melakukan tindakan pencurian. 

3. Penggunaan alkohol dan obat terlarang. 

4. Bolos sekolah. 

5. Membawa senjata tajam. 

6. Menjadi perilaku tindak kriminal.  

Sementara untuk anak yang biasa menyaksikan tindakan 

bullying pada teman-temannya berada pada resiko: 

1. Menjadi penakut.  

2. Sering mengalami kecemasan. 

3. Rasa keamanan diri yang rendah.
39

 

Dari beberapa uraian di atas dapat di ambil kesimpulan 

bahwasanya dampak buruk bullying tidak hanya berakibat kepada 

korban saja, tapi juga berdampak kepada orang yang 

menyaksikan tindakan tersebut, begitupun kepada pelakunya. 

                                                             
39 Andri Priyatna, Lets End Bullying (Memahami, Mencegah, dan mengatasi Bullying), 

(Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010). Hlm.4-5. 
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Sedangkan menurut Imas Kurnia dalam bukunya 

mengemukakan bahayanya jika bullying menimpa korban secara 

berulang-ulang akan berdampak: 

1. Depresi. 

2. Rendahnya kepercayaan diri. 

3. Pemalu dan penyendiri. 

4. Merosotnya prestasi akademik. 

5. Merasa terisolasi dalam pergaulan. 

6. Cenderung ingin melakukan bunuh diri.
40

 

Senada dengan buku yang dikutip Yayasan Semai Jiwa Amini 

(SEJIWA) dampak buruk bullying yang akan terjadi pada korban 

ialah: 

1. Mengurung diri (school phobia). 

2. Konsentrasi belajar bekurang. 

3. Prestasi belajar menurun. 

4. Kurangnya bersosialisasi. 

5. Menjadi penakut. 

6. Sering gelisah atau cemas. 

7. Sering berbohong. 

8. Mudah sensitif. 

9. Menjadi rendah diri. 

10. Sering menyendiri. 

11. Menjadi kasar dan pendendam.
41

 

Sementara dalam buku Ponny Retno Astuti memaparkan 

bahwa dampak bullying pada diri korban yaitu: timbul perasaan 

tertekan karena pelaku menguasai korban. Kondisi ini 
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  Imas Kurnia, Bullying, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016). Hlm.4. 
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 Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying (Mengatasi Kekerasan di 

Sekolah dan Lingkungan Anak), (Jakarta: PT.Grasindo, 2008). Hlm.12. 
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menyebabkan korban mengalami kesakitan fisik dan psikologis, 

kepercayaan diri (selfesteem) yang merosot, menjadi pemalu, 

memiliki trauma, merasa sendiri, takut sekolah (school phobia), 

dimana korban merasa dirinya tidak ada yang menolong, 

kemudian mengasingkan diri dari sekolah, atau menderita 

ketakutan sosial (social phobia), bahkan cenderung ingin 

melakukan bunuh diri.
42

 

Robert A. Baron berpendapat bullying dapat berakibat 

merusak psikologis pada korban-korbannya. Beberapa kasus 

dimana anak-anak menjadi korban bullying secara brutal dan 

berulang kali oleh teman sekelasnya dan korban melakukan  

bunuh diri. Siswa menganggap bahwa guru tidak menyadari 

perilaku bullying. Selain itu juga siswa melapor tidak 

mendapatkan respon yang positif dari guru yang bersangkutan, 

bahkan jika mereka melapor dikhawatirkan  akan meningkatkan 

tindakan bullying. Ketidakmampuan dalam menghadapi bullying   

membuat siswa merasa gelisah, terkucilkan dan terisolasi dari  

pergaulan lingkungan sehingga sulit membangun hubungan  

antarpersonal dan mungkin akan bermasalah dalam hal  

akademis.
43

 

Korban bullying merasa susah tidur, memperlihatkan tanda-

tanda depresi, sakit secara fisik, mengalami kesulitan  

berkonsentrasi pada tugas-tugas sekolah dan menolak masuk  

kelas secara teratur. Korban juga tidak mampu menghilangkan 

stigma mereka sebagai sasaran bullying. Kasus bullying juga  

                                                             
42 Ponny Retno Astuti, Cara Meredam Bullying, (Jakarta: PT. Gramedia  Widasarana 

Indonesia, 2008), hlm.11. 
43 Robert A. Baron dan Donn Byrne, Psikologi Sosial, Edisi X (Jakarta: Erlangga, 2005). 

Hlm.160. 
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berdampak pada resiko besar untuk membentuk perilaku 

antisosial atau kriminal untuk masa  yang  akan datang.
44

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa dampak buruk tindakan bullying adalah: 

Memiliki perasaan tertekan., Mengalami kesakian fisik dan 

psikologis, Tingkat kompetensi sosial yang rendah, Tidak 

percaya diri, Menjadi pemalu, Memiliki sifat trauma dan 

pendendam, dan Depresi. Tidak hanya pada koban bullying saja 

dampak buruk bullying juga terjadi pada pelaku bullying seperti 

anak yang tidak bisa mengontrol emosinya, sering marah-marah, 

berbuat kekacauan, dan menjadi perilaku tindak kriminal. 

B. Karakteristik Perilaku Bullying 

1. Pelaku Bullying 

Pelaku bullying memiliki karakteristik psikologis, tetapi 

umumnya perilaku bullying mereka dipengaruhi oleh toleransi 

sekolah atau perilaku bullying, sikap guru, dan faktor lingkungan 

yang lain. Selain itu lingkungan keluarga juga mempengaruhi 

perilaku bullying anak di sekolah.  

Secara fisik pelaku bullying tidak hanya di dominasi oleh anak 

yang berfisik besar dan kuat, anak bertubuh kecil atau sedang 

yang memiliki dominasi psikologis yang besar di kalangan teman-

temannya juga dapat menjadi pelaku bullying.  

Berikut beberapa ciri atau sifat yang dimiliki pelaku bullying: 

1. Suka mendominasi orang lain. 

2. Suka memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan 

keinginan. 

3. Sulit melihat situasi dari titik pandang orang lain. 
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4. Hanya peduli pada keinginan dan kesenangan sendiri, 

bukan pada kebutuhan, hak-hak, dan perasaan-perasaan 

orang lain. 

5. Cenderung memiliki keinginan untuk melukai orang lain 

ketika tidak ada pengawasan. 

6. Memandang orang lebih lemah dan rendah. 

7. Tidak memiliki tanggung jawab.
45

 

Senada dengan pendapat di atas, dalam buku Yayasan Semai 

Jiwa Amini (sejiwa) bahwasanya pelaku bullying umumnya 

temperamental, mereka melakukan bullying terhadap orang lain 

sebagai pelampiasan kekesalan dan kekecewaan. Adakalanya 

karena mereka merasa tidak mempunyai teman, sehingga 

menciptakan situasi bullying, agar mereka memiliki pengikut dan 

kelompok sendiri.  

Pelaku bullying kemungkinan besar sekedar mengulangi apa 

yang pernah mereka lihat dan alami sendiri. Menganiaya orang 

lain karena ia sendiri pernah di aniaya oleh orang tuanya 

dirumah, atau mereka pernah di aniaya atau di bully oleh orang 

lain atau temannya sendiri.  

Berikut beberapa karakteristik yang dimiliki pelaku bullying: 

ingin menunjukan eksistensi diri, pengaruh tayangan tv yang 

negatif, senioritas, menutupi kekurangan diri, mencari perhatian, 

membalas dendam, ingin terkenal, pernah menjadi korban 

bullying, dan hanya sekedar ikut-ikutan.
46

 

Menurut Ponny Retno Astuty dalam bukunya menjelaskan 

beberapa karakteristik pelaku bullying antara lain: 
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  Imas Kurnia, Bullying, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016). Hlm.28. 
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1. Hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa 

di sekolah. 

2. Merupakan siswa populer di sekolah. 

3. Gerak-geriknya seringkali dapat ditandai; sering berjalan 

di depan, sengaja menabrak, berkata kasar, menyepelekan 

atau melecehkan.  

Sedangkan menurut Andri Priyatna menyebutkan beberapa 

karakteristik pelaku bullying antara lain: 

1. Suka bergaul dengan anak yang sering melakukan 

bullying. 

2. Kurangnya pengawasan dan kepedulian orang tua terhadap 

anaknya. 

3. Ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari teman-

teman sepergaulannya.
47

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik pelaku bullying antara lain: Cenderung berkelompok 

dan menguasai kehidupan siswa di sekolah, Merupakan siswa 

yang populer di sekolah, Kurang memiliki rasa empati terhadap 

orang lain, Memiliki sikap pendendam dan sulit untuk mengikuti 

aturan. 

2. Korban Bullying 

 Seorang anak yang menjadi korban bullying biasanya tidak 

mampu melindungi diri, memiliki fisik yang lemah, mudah 

menuruti kemauan teman sebaya atau memiliki sedikit teman.
48

 

Bullying tidak mungkin terjadi hanya dengan adanya pelaku, 

harus adanya korban yang menjadi sasaran penganiayaan dan 
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 Andri Priyatna, Lets End Bullying (Memahami, Mencegah, dan mengatasi Bullying), 

(Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010). Hlm.6. 
48 Imas Kurnia, Bullying, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016). Hlm.29. 
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penindasan. Berikut beberapa karakteristik korban bullying antara 

lain: berfisik kecil, lemah, pendiam, pemalu, berpenampilan lain 

dari biasa, sulit bergaul, siswa yang rendah kepercayaan dirinya, 

anak yang kurang mampu ekonomi, dan anak yang kurang 

memiliki kreatifitas diri.
49

 

 Menurut Ponny Retno Astuti karakteristik korban bullying 

antara lain:  

1. Pemalu, pendiam dan penyendiri.  

2. Sering tidak masuk sekolah karena alasan tidak jelas. 

3. Berperilaku tidak biasa.
50

 

 Sedangkan menurut Andri Priyatna karakteristik korban 

bullying antara lain: 

a. Pemalu. 

b. Senang menyendiri. 

c. Sering membantu temannya.
51

 

 Hal senada dengan pendapat para ahli di atas mengenai 

karakteristik pelaku dan korban bullying menurut Robert A.  

Baron dan Donn  Byrne menjelaskan karakteristik dari pelaku dan 

korban bullying yaitu:  

a. Relatif sedikit anak yang murni menjadi korban maupun 

murni menjadi pelaku melainkan anak yang memainkan 

kedua peran tersebut, mereka membully beberapa orang 

dan sebaliknya, dibully oleh orang lain. 
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b. Pelaku menyerang orang lain secara berulang karena orang 

tersebut dipersepsikan berpotensi untuk menjadi 

berbahaya dan mereka berharap dapat menghambat lawan-

lawan seperti dari awal. 

c. Meskipun pelaku dan korban tidak mudah untuk 

dibedakan dalam hal karakteristik  spesifik  mereka,  anak-

anak yang memainkan kedua peran dapat dengan mudah   

dibedakan dari anak-anak yang tidak terlibat bullying. 

d. Anak yang menjadi pelaku/korban lebih rendah dalam hal 

self-esteem (menghargai diri sendiri), lebih rendah dalam 

hal belief (kepercayaan) bahwa mereka dapat mengontrol 

hasil akhir mereka sendiri dan lebih tinggi dalam hal 

Machiavellianism (suatu kecenderungan untuk melakukan 

pendekatan yang kasar dan manipulatif dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

e. Pelaku maupun korban memiliki strategi yang kurang 

efektif  dalam mengatasi  stres  bila  dibandingkan  dengan  

anak-anak lain, terutama mereka yang tidak terlibat dalam 

bullying. 

f. Pelaku maupun korban cenderung untuk merespon stres 

dengan melakukan agresi (menyerang orang lain secara  

fisik atau verbal) atau dengan terlibat dalam perilaku self 

destructive (melakukan sesuatu yang berbahaya,  merokok,  

minum obat-obatan). Sebaliknya anak yang tidak terlibat  

dalam bullying cenderung bereaksi pada stres dalam cara  
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yang adaptif, misalnya mengalihkan perhatian dengan  

terlibat  hobi  atau olahraga.
52

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat di ambil kesimpulan 

bahwasanya anak yang sering menjadi korban dari tindakan 

bullying ialah yang pendiam, kurang bergaul, tidak percaya diri, 

senang menyendiri dan tidak mempunyai banyak teman. 

C. Menciptakan Sekolah Bebas Bullying 

  Bullying merupakan suatu hal yang harus dihentikan, karena 

dapat merugikan orang lain. Peran sekolah sangat penting dalam 

melakukan suatu tindakan yang dapat mengurangi aksi bullying, hal 

tersebut dapat dilakukan dengan 3 aspek, di antaranya:  

1. Menciptakan Kesadaran Anti-Bullying 

 Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri 

(awareness). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi 

dimana seorang individu memiliki motivasi terhadap stimulus  

internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga  

mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar   

disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya tepusat. 

 Menurut Freud dalam teori tentang alam sadar, Freud 

menjelaskan bahwa alam sadar adalah satu-satunya bagian yang  

memiliki kontak langsung dengan realitas. Kesadaran itu  

merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan   

pikiran manusia. Hal ini dapat diibaratkan seperti gunung es yang  
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Hlm.159-161. 



36 
 

 

ada di bawah permukaan laut, dimana bongkahan es itu lebih   

besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan.
53

 

 Menurut Yontef kesadaran adalah sebuah bentuk pengalaman 

yang dapat didefinisikan secara sederhana secara penuh dengan 

eksistensi diri sendiri (being in touch with one’s own existence), 

individu yang sadar   memahami apa yang dilakukannya (what is), 

bagaimana dia melakukan hal tersebut (how), memahami berbagai 

macam alternatif yang dipilihnya (chooses) serta memahami 

pilihannya untuk menjadi siapa dirinya sesungguhnya.
54

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan kesadaran  

adalah kecenderungan seseorang untuk mencurahkan 

perhatiannya terhadap pengalaman yang di alami. Kesadaran  

merupakan suatu bagian terkecil atau tipis dari keseluruhan 

pikiran manusia. 

Selanjutnya bullying adalah tindakan intimidasi yang  

dilakukan oleh pihak yang lebih kuat  terhadap pihak yang lebih  

lemah. Sementara menurut  Rigby bullying adalah  sebuah  hasrat  

untuk menyakiti, hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, 

menyebabkan seseorang menderita.
55

 

Dari beberapa definisi di atas yang telah penulis paparkan 

dapat disimpulkan bahwa kesadaran anti-bullying adalah   

kecenderungan seseorang untuk mencurahkan perhatiannya   

terhadap pengalaman yang pernah dialami untuk tidak melakukan 
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tindakan intimidasi dengan disengaja antara pelaku dan korban 

yang dilakukan secara berulang-ulang. 

Islam juga menganjurkan untuk tidak membalas kejahatan 

orang lain, tetapi memaafkan dan memperlakukan dengan baik 

orang yang berbuat jahat kepada kita karena Allah akan 

memberikan pahala kepada orang-orang yang memaafkan 

kesalahan orang lain, selain itu memaafkan orang lain adalah 

penebus dosa. Firman Allah:  

 َُّ ٌْ فِيَٖبَٰٓ أَ ِٖ َمزَْجَْب َعيَْي َِ ٱَٗ  ىَّْْفظِ ٱثِ  ىَّْْفظَ ٱَٗ ِِ ٱثِ  ْىَعْي  أْلَّفَ ٱَٗ  ْىَعْي

َُ ٱَٗ  أْلَّفِ ٱثِ  ُِ ٱثِ  أْلُُر َِّ ٱَٗ  أْلُُر ِِّ ٱثِ  ىغِّ قَِصبٌص ۚ  ْىُجُشٗحَ ٱَٗ  ىغِّ

 ِٔ ِ رََصذََّق ثِ ََ ُ  ۦفَ َ٘ َمفَّبَسحٌ ىَّٔ بَٰٓ أََّضهَ  ۚۥفَُٖ ََ ٌْ يَْحُنٌ ثِ ِ ىَّ ٍَ َٗ ُ ٱ   للَّ  

 ٌُ ئَِل ُٕ
َٰٓ ىَ  ۟ٗ ُ َُ ٱفَأ ٘ َُ يِ

ىظَّ   

Artinya: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di 

dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, 

mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan 

telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. 

Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan 

hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak 

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka 

mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Al-Maidah [9]: 

45).
56

 

Dalam ayat ini Allah menerangkan orang-orang yang sabar 

dan memaafkan perbuatan yang jahat yang dilakukan orang lain 

atas dirinya, sedangkan ia sanggup membalasnya, mereka itu 
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telah melakukan sesuatu yang utama dan mereka berhak 

menerima pahala yang banyak.  

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki 

mencaci maki Abu Bakar, sedangkan nabi duduk bersamanya, 

tersenyum, begitu banyak caci maki itu sehingga Abu Bakar 

membalas caci maki tersebut. Kemudin nabi marah dan bangkit 

dari duduknya, lalu Abu Bakar mengikutinya dan berkata, “Ya 

Rasulullah, dia telah mencaci makiku sedangkan engkau duduk 

(melihatnya), ketika aku membalas caci makinya engkau marah 

dan bangkit (meninggalkanku).” Rasul kemudian menjawab, 

“Sesungguhnya (ketika engkau dicaci) malaikat ada bersamamu 

membalas caci maki orang tersebut, ketika engkau membalas caci 

maki itu, maka hadirlah setan (di situ), maka aku tidak mau 

duduk bersama setan.” Kemudian Rasul bersabda, “Ya Abu 

Bakar, ada tiga hal yang semuanya benar, yaitu:  

1)  seorang hamba dianiaya, lalu dia memaafkan 

penganiayannya itu, maka ia akan dimuliakan Allah dan 

dimenangkan atas musuhnya.  

2) seorang laki-laki yang memberikan suatu pemberian 

dengan maksud mengeratkan hubungan silaturahmi akan 

diberi Allah tambahan rezeki yang banyak.  

3) orang yang meminta-minta dengan maksud memperkaya 

diri akan dikurangi Allah rezekinya”.
57

 

Dari uraian di atas penting bagi sekolah maupun guru dalam 

memberi kesadaran dengan berbagai cara seperti menceritakan 

kisah-kisah nabi dan sahabatnya yang pemaaf, begitu 
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istimewanya jika menjauhi bullying, memberi informasi-

informasi mengenai dampak buruk bullying, dan memberi peran 

atau contoh kepada siswa hal yang membuat mereka sadar akan 

bahayanya bullying.  

2. Strategi Penanganan Bullying 

Bullying sudah menjadi masalah global yang kemudian tidak 

bisa kita abaikan lagi. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk 

menyelamatkan perkembangan psikologis anak-anak dan remaja. 

Kekerasan atau bullying sejak dini bukan merupakan bagian dari 

perkembangan psikologis mereka, oleh sebab itu banyak elemen 

yang harus ikut terlibat, baik orang tua maupun pihak sekolah. 

Beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk menangani bullying 

antara lain: 

a. Orang tua membiasakan diri memberikan feedback positif 

bagi anak sehingga mereka belajar untuk berperilaku 

sosial yang baik dan mereka mendapatkan model interaksi 

yang tepat bukan seperti perilaku bullying dan agresi. 

Kemudian, menggunakan alternatif hukuman bagi anak 

dengan tidak melibatkan kekerasan fisik maupun 

psikologis. Selain itu, orang tua mau menjalin relasi 

dengan sekolah untuk berkonsultasi mengenai anaknya. 

b. Pihak sekolah menciptakan lingkungan yang positif 

misalnya dengan adanya praktik pendisiplinan yang tidak 

menggunakan kekerasan. Selain itu juga, meningkatkan 

kesadaran pihak sekolah untuk tidak mengabaikan 

keberadaan bullying.
58
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Robert A. Baron dan Donn Byrne mengungkapkan hal-hal 

yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya bullying ialah:  

a. Anak-anak dilatih untuk mengintervensi dari pada 

berdiam diri saat terjadi bullying.  

b. Perlunya pemahaman guru bahwa pelaku dan korban 

sama-sama memiliki self-esteem yang rendah, selanjutnya 

guru dapat mengambil langkah untuk meningkatkan 

perasaan self-worth anak.  

c. Bullying sebagai suatu masalah bagi semua pihak yaitu 

guru, siswa dan orangtua, bukan bagian yang normal dari 

pertumbuhan anak.  

d. Jika terjadi bullying, guru harus langsung memperhatikan 

dan menentangnya secara jelas.  

e. Para siswa dibekali pengetahuan tentang cara untuk 

menghadapi bullying secara langsung .  

f. Jika guru atau sekolah menolak untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka ahli dari luar harus dipanggil untuk 

menolong.
59

 

 Les Parsons mengungkapkan bahwa pendekatan dengan 

hukuman sebenarnya kurang sesuai untuk diterapkan di sekolah. 

Sekolah dapat memberikan konsekuensi dengan maksud mendidik 

dan bukan menghukum, sekolah dapat memulai proses yang 

berpusat pada peserta yang dirancang untuk menumbuhkan saling 

pengertian dan empati.  

Dalam mengatasi perilaku siswa yang sudah terbentuk dari 

rumah maupun lingkungan tempat tinggalnya maka ada beberapa 
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hal yang perlu dilakukan yaitu mengharuskan guru menggali 

alasan-alasan di balik perilaku serta melakukan klarifikasi, 

mengkomunikasikan dan menyelesaikan dari pelaku, korban 

maupun siswa lain yang melihatnya. Selain itu juga menyusun 

strategi lain, yaitu:  

a. Strategi manajemen kelas: kelas yang mampu tertangani 

dengan baik merupakan titik awal untuk program anti 

bullying. 

b. Strategi pembelajaran kooperatif: sebagai strategi diskusi 

yang bertujuan mengembangkan keterampilan untuk 

memproses yang dibutuhkan siswa untuk sadar akan 

adanya dan menghadapi prasangka, diskriminasi dan 

kefanatikan.  

c. Pelengkap kurikuler: beberapa aspek dari kurikulum dan 

pendekatan-pendekatan dalam pengajaran adalah kekuatan 

anti-bullying yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman di antara sesama siswa. Hal ini dapat 

dilakukan melalui karya-karya sastra, literatur media, 

penulisan jurnal (buku harian) dan drama dalam kelas.
60

 

Sedangkan menurut Department for children, Schools and 

Families untuk mengurangi terjadinya bullying dapat dilakukan 

antara lain: 

1. Mencegah atau melanjutkan kelanjutan perilaku yang 

merugikan/mencederai orang lain. 

2. Bereaksi terhadap insiden-insiden bullying dengan cara 

yang masuk akal, proporsional dan konsisten. 
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3. Melindungi siswa yang pernah mengalami bullying dan 

memicu sumber-sumber dukungan bagi siswa. 

4. Menerapkan sanksi kepada siswa yang menyebabkan 

bullying dan memberi dukungan multi-lembaga. 

Guru juga dapat berperan dalam memberikan solusi dalam 

menangani bullying. Guru dapat memainkan perannya dalam 

menyediakan alat-alat pendukung instrumen yang terlihat seperti 

pamflet, brosur, yang secara langsung maupun tidak langsung 

mempengaruhi tindakan siswa, guru juga dapat memberikan 

dukungan yang bersifat emosi dengan memberikan perhatian lebih 

kepada mereka yang rentan mengalami bullying melalui ekspresi 

yang bersifat psikologis.
61

 

Hal senada mengenai strategi dalam menangani bullying 

menurut kohut antara lain: pertama, mengubah cara mendidik dan 

cara memperlakukan siswa. Diakui atau tidak, perilaku siswa 

sebagiannya adalah representasi dari cara guru dalam mendidik 

dan memperlakukan mereka.  

Kedua, bangun jejaring komunikasi yang aktif dengan para 

orangtua. Berilah orangtua informasi yang up-to-date mengenai 

perkembangan kegiatan sekolah dan anak mereka di sekolah.  

Ketiga, pemberian pemahaman yang tepat mengenai bullying 

terhadap para guru, siswa dan orangtua melalui workshop, 

pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar. 

Keempat, deklarasikan kampanye anti-bullying yang 

melibatkan peran aktif semua unsur sekolah, daripara guru, 

karyawan, siswa, dan para orangtua. Kampanye ini bisa berupa 
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poster-poster anti-bullying, pertunjukan-pertunjukan seni, atau 

apapun yang tema sentralnya adalah anti-bullying. 

Kelima, sebagai pencegahan sekaligus sebagai penanganan 

kasus bullying, sekolah perlu menyediakan semacam bullying 

center bagi para siswa. Bimbingan konseling berperan sebagai 

tempat pengaduan yang sangat rahasia, artinya identitas korban 

pelapor akan dirahasiakan.
62

  

Dari beberapa pendapat di atas, bahwasanya penulis 

mengambil kesimpulan upaya mencegah atau strategi yang dapat 

dilakukan dalam menangani bullying ialah dengan menciptakan 

budaya sekolah yang positif, menciptakan kebijakan pencegahan 

bullying di sekolah, menciptakan sekolah model penerapan sistem 

anti-bullying, membangun kesadaran tentang bullying, menata 

lingkungan sekolah dengan baik, dan membuat peraturan sekolah 

khusus untuk bullying.  

3. Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah 

Sekolah sebagai tempat sosialisasi dan perkembangan 

akademik yang membutuhkan tanggungjawab dari kepala  

sekolah, guru dan staf sekolah lainnya agar menciptakan  suatu  

kultur yang positif (memiliki nilai-nilai positif yang dianut di  

dalamnya), sehingga kultur ini pula yang akan membantu dalam  

menanggulangi  tindakan  negatif,  salah  satunya  bullying.  

Selain  itu  juga  melalui  program  khusus  yang  dirancang  

sekolah  dalam menanggulangi bullying ialah membuat program 

anti-bullying. Andri Priyatna juga mengungkapkan beberapa 

program anti-bullying yang dapat dilakukan di sekolah: 
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a. Sekolah mengetahui prevalensi kasus bullying yang 

terjadi,  serta siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, 

termasuk pelaku, korban, saksi maupun orangtua  mereka, 

sehingga sekolah mempunyai informasi lengkap tentang 

seberapa efektif kebijakan sekolah dalam mengatasi 

bullying yang terjadi di lingkungannya.  

b. Intervensi  dilakukan  secara  individu  per  kelas  dengan  

memperhatikan kebaikan-kebaikan  yang  akan  didapat  

bagi  pihak  siswa  maupun  pihak sekolah. Sekolah dapat 

membuat daftar saran untuk strategi intervensi.
63

 

Guru seharusnya berperan bukan sebagai fasilitator dan 

motivator dalam belajar saja, tetapi juga mampu memahami 

situasi anak sehingga kegiatan yang dilakukan oleh anak di  

sekolah  dapat terpantau. 

Membahas tentang bullying tidak mungkin melupakan 

pembahasan tentang kebijakan yang di ambil sekolah mengenai 

tindakan bullying. Kebijakan sekolah diperlukan agar tercipta 

suatu suasana yang kondusif bagi siswa untuk belajar, 

pembentukan sebuah kebijakan anti-bullying adalah sebuah 

proses perubahan untuk sekolah. Sebelum membahas kebijakan 

sekolah penulis ingin terlebih dahulu memaparkan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Undang-Undang no.23/2002 tentang 

Perlindungan Anak BAB III tentang Hak dan Kewajiban Anak 

pasal 13 yaitu: 

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau 

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas 
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pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: 

a. Diskriminasi 

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual 

c. Penelantaran 

d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 

e. Ketidakadilan, dan 

f. Perlakuan salah lainnya. 

2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan 

segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. 

Dan juga pasal 16 yang menyebutkan bahwa: 

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran 

penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang 

tidak manusiawi. 

2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai 

dengan hukum. 

3. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana anak hanya 

dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan 

hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
64

 

Sesuai dengan kebijakan tersebut, maka kebijakan sekolah 

untuk anti-bullying harus melibatkan semua pihak baik kepala 

sekolah, guru, murid, staf sekolah, dan orang tua murid. 

Keterlibatan dan peran aktif dari semua pihak akan semakin 

memperkuat tercapainya lingkungan sekolah yang bebas bullying. 
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Kebijakan peraturan yang terintegrasi akan lebih terasa efeknya 

bila sekolah mampu membentuk sebuah tim kerja yang baik. 

Pembentukan seperangkat peraturan membantu semua pihak 

supaya mereka memiliki pemahaman yang sama mengenai apa 

yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan terkait 

dengan bullying. Dalam pembentukan kebijakan  tersebut kepala 

sekolah dan guru perlu melibatkan murid, termasuk murid yang 

dianggap menjadi pelaku bullying. Hal ini dimaksudkan agar 

murid merasakan bahwa memiliki tanggung jawab untuk 

mengatasi bullying, dan diharapkan dalam jangka panjang murid 

tersebut dapat mengurangi perilaku bullyingnya.  

Kebijakan ini mencakup konsekuensi apa saja yang dapat 

terjadi bila seseorang melakukan bullying, termasuk tindakan apa 

saja yang perlu dikenakan untuk tindakan yang termasuk bullying 

ringan, sedang, dan berat.  

Contoh yang penulis ambil dari kebijakan sekolah ini dilihat 

dari apa yang telah di susun oleh Amy Huneck pakar mengenai 

anti-bullying dari Amerika yang dijelaskan dalam buku bullying 

oleh Yayasan Semai Jiwa Amini. Ia merancang sebuah rubrik 

mengenai tahapan tindakan yang dapat diambil sesuai dengan 

ringan atau beratnya tindakan bullying atau sering atau tidaknya 

perilaku itu dilakukan.  

Tabel 2.1 

Peraturan Sekolah 

Perilaku 1x 2x 3x Lebih dari 

3x 

Mengejek Peringata Peringata Peringatan Peringatan 
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(mencemooh

, menghina 

atau perilaku 

yang bisa 

melukai 

perasaan 

orang lain 

atau 

membuat 

korban 

merasa 

buruk 

terhadap 

dirinya 

sendiri) 

n lisan. 

Orang tua 

diberitahu

. 

n lisan 

kedua. 

Orang tua 

dipanggil. 

tertulis. 

Orang tua 

dipanggil. 

tertulis. 

Orang tua 

dipanggil. 

Pemberian 

konsekuens

i ringan: 

surat 

peringatan. 

Memukul 

(mendorong, 

menampar, 

merampas) 

Peringata

n lisan. 

Orang tua 

diberitahu

. 

Peringata

n lisan 

kedua. 

Orang tua 

dipanggil. 

Peringatan 

tertulis. 

Orang tua 

dipanggil. 

Bimbinga

n 

konseling 

dengan 

psikolog. 

Peringatan 

tertulis. 

Orang tua 

dipanggil. 

Pemberian 

konsekuens

i 

menengah: 

surat 

peringatan 

2 dan 

skorsing 

atau 
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disesuaikan 

dengan 

peraturan 

sekolah. 

Memukul 

dengan keras 

(meninju, 

menendang, 

dan perilaku 

semacamnya 

yang dapat 

melukai 

orang lain). 

Pelecehan 

(ras,etnis, 

atau ejekan 

yang 

berkonotasi 

seksual atau 

pelecehan 

kasar) 

Peringata

n lisan. 

Orang tua 

diberitahu

. 

Peringata

n lisan 

kedua. 

Orang tua 

dipanggil. 

Peringatan 

tertulis. 

Orang tua 

dipanggil. 

Bimbinga

n 

konseling 

dengan 

psikolog. 

Peringatan 

tertulis. 

Orang tua 

dipanggil. 

Pemberian 

konsekuens

i berat: 

surat 

peringatan 

3 dan 

skorsing  

hingga 

pengenaan 

sanksi 

dikeluarkan 

dari 

sekolah 

atau 

disesuaikan 

dengan 

peraturan 

sekolah.
65
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Berbeda dengan tim yayasan semai jiwa amini, Menurut 

Ponny Retno Astuti untuk menangani atau mengatasi terjadinya 

bullying dapat dilakukan melalui  kebijakan anti-bullying dengan 

tiga model pencegahan bullying, yaitu: 

a. Model Transteori (Trastheoretical Model/TTM) 

Model Transteori merupakan salah satu metode 

penyadaran bahaya bullying yang bersifat ajakan, mudah 

dipahami, bertahap namun relatif cepat dan aman, bagi 

orang tua, guru ataupun anak, korban maupun pelaku. 

Dalam setiap tahapannya selalu muncul rasa 

keingintahuan, hasrat dan upaya yang lebih besar untuk 

mencapai tingkat pengetahuan yang lebih tinggi. 

b. Support network 

Support network berfungi untuk membantu jalannya 

tahapan transteori. Support network adalah program untuk 

melakukan upaya komunikasi antara pihak sekolah dan 

komunitasnya. Dalam upaya pencegahan bullying, 

Support network perlu dilakukan terlebih dahulu, yakni 

dengan menggalang berkumpulnya seluruh komunitas 

sekolah untuk disatukan pemahaman dan keterlibatan 

mereka secara bersama. 

c. Program Sahabat 

Program sahabat dengan dasar-dasar nilai kasih 

sayang, harmoni, baik budi, dan tanggung jawab adalah 

contoh program yang mengandung nilai sosial paling 

mendasar yang memudahkan kedua model di atas dapat 

dilaksanakan secara nyata, terkontrol, individual maupun 
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berkelompok/bersama-sama, terorganisasi dan efektif 

dalam mencegah bullying melalui pelatihan perbaikan 

perilaku anak-anak.
66

 

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

kebijakan-kebijakan anti-bullying yang dapat dibuat oleh sekolah 

ialah membentuk seperangkat peraturan yang mencakup 

konsekuensi untuk seseorang yang melakukan tindakan bullying 

dan menerapkan teknik atau model pencegahan bullying guna 

untuk memberi kesadaran kepada seluruh siswa.   
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah   

pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang   tidak 

menggunakan perhitungan.
67

 Atau diistilahkan dengan penelitian 

ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.    

Sedangkan  penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu  

penelitian yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan menganalisis  

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, 

pemikiran orang secara individu maupun kelompok.
68

 

Sementara itu, untuk model penelitian penulis menggunakan 

model studi kasus. Studi kasus adalah sebuah model penelitian 

kualitatif yang menekankan pada eksplorasi dari suatu sistem yang 

terbatas pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, 

disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan 

beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Madinatunnajah 

dimana penulis mengambil satu pendidikan formal yaitu 

Madrasah Tsanawiyah, jalan Jombang-BSD No. 97 Jombang, 

Ciputat, 15414, Tangerang Selatan, Banten Telp. (021) 74860304. 

Yayasan  Pondok  Pesantren  ini  mempunyai  beberapa  

jenjang  dan  jenis pendidikan  yang  bersifat  formal  maupun  
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non  formal  yang  dilengkapi  dengan sarana dan prasarana yang 

memadai sebagaimana yang akan dideskripsikan dalam hasil  

laporan  penelitian  skripsi  ini.  Dengan  demikian  penulis  

menganggap  lokasi ini sudah strategis-representatif untuk 

melakukan penelitian sesuai dengan  judul. 

Secara keseluruhan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan 

yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Mei 2020.  

 

Tabel 3.1 

Alokasi Waktu Penelitian 

 

NO Kegiatan 
Waktu  

Maret  April  Mei  

1 
Penyusunan rencana 

penelitian 
    

2 Observasi     

3 
penyusunan instrumen 

penelitian  
    

4 Wawancara      

5 
pengumpulan data 

penelitian 
    

 

C. Prosedur Pengumpulan dan Pegolahan Data  

1. Data dan Sumber Data 

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai semua 

hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, 

tidak semua informasi atau keterangan merupakan data penelitian. 
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Data hanyalah sebagian saja dari informasi, yakni hanya hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian. 

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen  

pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data 

dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua 

bagian, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang  diperoleh dari sumber  pertama  

melalui prosedur  dan  teknik  pengambilan  data  yang  dapat 

berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen 

pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.  

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi 

dan arsip-arsip resmi.
69

 Ketepatan dan kecermatan informasi  

mengenai subyek dan variabel penelitian tergantung pada  strategi  

dan  alat  pengambilan  data  yang  dipergunakan.   

Menurut Lofland,  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Moleong 

menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian   

kualitatif  ialah  kata-kata  dan tindakan,  selebihnya  adalah  data  

tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain”.  Jadi, kata-kata  dan  

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai  

merupakan sumber  data  utama  dan  dokumen  atau  sumber  

tertulis  lainnya  merupakan  data tambahan.
70

 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ialah: 

a. Tenaga Pengajar (guru/wali kelas) Mts Madinatunnajah 

b. Guru bimbingan konseling Mts Madinatunnajah 

c. Pembimbing Kamar Pondok Pesantren Madinatunnajah 
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d. Siswa-Siswi Mts Madinatunnajah 

2. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam  hal  ini  penulis  menggunakan  metode  pengumpulan  

data  sebagai berikut: 

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek 

yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam 

penelitian.
71

 Metode  observasi  menurut  Mardalis adalah 

hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk 

menyadari adanya  suatu  rangsangan  tertentu  yang  

diinginkan,  atau  suatu  studi  yang disengaja  dan  sistematis  

tentang  keadaan  atau  fenomena  sosial  dan  gejala-gejala  

psikis  dengan  jalan  mengamati  dan  mencatat.
72

 

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis 

secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara  rinci  

serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat   diperoleh 

gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan   yang 

memadai. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 
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pertanyaan tersebut.
73

 Dengan kata lain, wawancara 

merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka 

antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah 

yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh 

persepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai yang relevan 

dengan masalah yang diteliti.
74

 

Informan penelitian adalah orang yang memberikan 

informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain dengan  

suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti secara 

mendalam. Ada dua kategori informan yaitu informan 

pengamat dan informan pelaku. Informan pangamat adalah 

informan yang memberikan informasi tentang orang lain 

mengenai suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti, 

sedangkan informan pelaku adalah informan yang 

memberikan keterangan tentang dirinya, perbuatannya, 

pikirannya, interpretasinya, atau pengetahuannya.
75

 

Dalam penelitian ini penulis mengambil wawancara 

yang dilakukan dengan peserta didik 3 (tiga) yakni masing 

masing kelas VII, VIII, IX yang pernah melakukan dan 

mengalami bullying, guru/wali kelas 2 (dua), guru Bimbingan 

Konseling (BK) 1 (satu), dan pembimbing kamar di Pondok 

Pesantren Madinatunnajah 2 (dua). 

 Adapun kisi-kisi pedoman peneliti dalam melakukan 

wawancara adalah sebagai berikut: 

                                                             
73 Haris Herdiyansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2012). Hlm.118 
74

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara,2013). Hlm.162 
75  Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). Hlm. 139 
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1. Kisi-kisi wawancara kepada guru bimbingan konseling 

MTs Madinatunnajah Ciputat. 

a. Karakteristik korban/pelaku bullying. 

b. Program mengenai kebijakan anti bullying. 

c. Pelaksanaan kebijakan anti bullying di MTs 

Madinatunnajah. 

d. Strategi sekolah yang digunakan dalam mengatasi 

tindakan bullying.  

e. Peraturan-peraturan yang dibuat MTs Madinatunnajah. 

f. Komponen-komponen penting yang dibuat sekolah 

dalam kebijakan anti bullying. 

2. Kisi-kisi wawancara kepada guru/wali kelas MTs 

Madinatunnajah Ciputat. 

a. Bentuk-bentuk tindakan bullying yang sering terjadi di 

MTs Madinatunnajah Ciputat. 

b. Karakteristik pelaku/korban bullying. 

c. Strategi-strategi yang dilakukan guru dalam mengatasi 

tindakan bullying. 

d. Dampak buruk yang terjadi pada korban bullying. 

e. Penerapan kebijakan yang dibuat MTs 

Madinatunnajah. 

f. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan diadakannya 

kebijakan anti bullying. 

g. Faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan 

kebijakan anti bullying. 

3. Kisi-kisi wawancara kepada pembimbing kamar pesantren 

Madinatunnajah Ciputat. 
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a. Bentuk-bentuk bullying yang sering terjadi di 

lingkungan pesantren Madinatunnajah. 

b. Strategi yang dilakukan pengurus pesantren dalam 

mengatasi tindakan bullying. 

c. Dampak buruk yang terjadi pada korban bullying. 

d. Kebijakan yang dibuat pesantren dalam mengatasi 

tindakan bullying. 

4. Kisi-kisi kepada 3 (tiga) peserta didik kelas VII, VIII, IX 

MTs Madinatunnajah Ciputat.  

a. Bentuk-bentuk bullying yang pernah dilihat atau terjadi 

di sekolah. 

b. Karakteristik pelaku/korban bullying yang sering 

terjadi di sekolah. 

c. Pernah atau tidaknya menjadi korban/pelaku bullying. 

d. Dampak buruk tindakan bullying yang akan terjadi 

pada korban bullying. 

e. Strategi yang dilakukan guru/sekolah dalam mengatasi 

tindakan bullying. 

f. Peraturan mengenai tindakan bullying yang dibuat MTs 

Madinatunnajah.  

g. Tanggapan mereka mengenai kebijakan anti bullying 

yang dibuat sekolah. 

h. Perubahan yang dirasakan setelah diterapkannya 

kebijakan anti bullying di sekolah. 

c. Dokumentasi  

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 
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wawancara.
76

 Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan 

dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan 

penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga mendukung dan 

menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.
77

 

Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam 

pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses 

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik 

itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.
78

 

Dalam penelitin ini penulis mengumpulkan dokumen-

dokumen dan data-data dari sekolah Mts Madinatunnajah 

seperti data siswa, data guru, dan lain sebagainya yang akan 

tertera pada lampiran skripsi ini. 

D. Analisis Data 

Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif 

dengan model Miles and Huberman. Analisis induktif digunakan 

karena lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan ganda yang 

terdapat dalam data, selain itu, analisis induktif lebih dapat membuat 

hubungan peneliti-responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan 

akauntable. Analisis induktif juga dapat menguraikan latar secara 

penuh.  Adapun analisis data diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke 

dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

                                                             
76 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2013). Hlm.176 
77

 Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2013). Hlm. 105 
78 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Hlm.167 
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diri sendiri maupun orang lain.
79

 Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Adapun aktivitas dalam analisis data adalah pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
80

 

Aktivitas dalam analisis yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan 

sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir 

penelitian. Bahkan Creswell menyarankan bahwa peneliti 

kualitatif sebaiknya sudah berpikir dan melakukan analisis ketika 

penelitian kualitatif baru dimulai.
81

  

Dalam penelitian ini, penulis mulai melakukan pengumpulan 

data dengan studi pendahuluan ke sekolah dengan melakukan 

observasi awal dan sedikit mewawancarai pihak guru mengenai 

kasus yang akan penulis ambil. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, 

penyerdehanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” 

yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.
82

 Data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan 

memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
83

 

                                                             
79

  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm. 335. 
80

  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Hlm. 337. 
81 Haris Herdiyansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2012). Hlm.164 
82

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers,2010). 

Hlm. 129 
83 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik,(Jakarta:Bumi 

Aksara, 2013). Hlm.211 
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Dalam penelitian ini, penulis mengambil data setelah 

mendapatkan hasil lapangan seperti hasil wawancara dan hasil 

data lainnya. Kemudian mengambil data yang diperlukan dan 

membuang data yang tidak penting. menyesuaikan dengan apa 

yang dibutuhkan pada rumusan masalah, kemudian di 

sederhakan. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di 

mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau 

pengelompokkan.
84

 Teknik penyajian data dalam penelitian 

kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, 

grafik, dan sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan 

antar kategori.
85

 

Dalam penelitian ini penulis membagi data lapangan yang 

sudah dimiliki menjadi tabel dan uraian. Tujuannya adalah agar 

mudah dipahami dan mudah dibaca.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap 

lanjutan di mana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari 

temuan data.
86

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Penarikan 

simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan 

                                                             
84 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). 

Hlm.175. 
85 Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2013). Hlm.219. 
86 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan 

Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Hlm.180 
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dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman 

pada kajian penelitian.
87

 

Pada tahap ini, setelah peneliti menganalisis hasil data 

wawancara yang telah dilakukan dan diperkuat dengan teori, 

jurnal, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi 

jelas. Dan dari hasil data-data tersebut yang sudah dipilih dan 

sesuai terkait rumusan masalah dibuatlah kesimpulan yang 

sederhana. 

  

                                                             
87 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik,(Jakarta:Bumi 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum MTs Madinatunnajah 

1. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah  : MTs Madinatunnajah 

Status Madrasah : Swasta 

Waktu Belajar  : Pagi 

NPWP   : 02-909-423-2-411-000 

b. Kontak Madrasah : 021-74860304 

Alamat Webset : www.madinatunnajah.com  

Alamt Email  : madinatunnajah97@gmail.com  

c. Akreditasi Madrasah : A 

Tanggal SK Pendirian : 31/07/2000 

Nilai Akreditasi  : 84,34 

2. Sejarah Berdirinya MTs Madinatunnajah 

Sejarah berdirinya MTs Madinatunnajah tidak terlepas dengan 

sejarah berdirinya Pondok Pesantren Madinatunnajah itu sendiri, 

pada tahun 1997 pondok pesantren ini mulanya hanya dibangun 

sebuah Musholla Annajah yang digunakan sebagai sarana ibadah 

dan pembinaan keagamaan bagi masyarakat setempat seperti 

majlis taklim dan taman Pendidikan Al-Qur`an.  

Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan 

pemukiman yang sangat cepat maka diperlukan upaya 

peningkatan pendidikan dan pengetahuan dalam rangka 

mengimbangi kemajuan tersebut agar tidak terjadi kesenjangan 

sosial dan keterpurukan dalam moral spiritual. 

http://www.madinatunnajah.com/
mailto:madinatunnajah97@gmail.com
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Oleh karena itu, diputuskan oleh Drs. KH. Mahrus Amin dan 

Nyai Hj. Suniati Abdul Manaf untuk mendirikan Pondok 

Pesantren di tanah milik beliau yang lokasinya berseberangan 

dengan musholla. Selanjutnya Drs. KH. Mahrus Amin 

mendapatkan dana bantuan dari donatur yang berasal dari Saudi 

Arabia yaitu Dr. Hamid Ahmad Al-Mathbaqani melalui Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpin oleh Syekh Bakur 

Khumais (mantan duta besar Arab Saudi untuk Indonesia). Maka 

dibangunlah asrama dan masjid jami. 

Dalam kondisi pembangunan yang belum rampung 

sepenuhnya, pada tanggal 14 Juli 1997 dimulailah tahun ajaran 

pertama 1997-1998. Saat itu ada tujuh santri yang mendaftar, 

salah satunya adalah putri bungsu Prof. Dr. KH. Ma‟ruf Amin. 

Adapun tenaga pengajar saat itu berjumlah sepuluh orang dan dua 

orang tenaga kependidikan, serta lima orang karyawan. Aktifitas 

KBM dan kegiatan sehari-hari dilakukan hanya di sekitar asrama 

dan masjid. 

Berlanjut pada tahun 2002-2006 melihat kebutuhan sarana dan 

prasarana belajar yang mendesak, maka pesantren berusaha 

membangun asrama dan kelas dari hasil donasi pihak-pihak yang 

peduli kepada pesantren, khususnya penghimpunan dana zakat, 

infak dan shodaqoh pada setiap bulan Ramadhan. Maka 

dibangunlah tiga lokal kelas yang dinamakan gedung Mekkah 

yang berisi dua angkatan tingkat Tarbiyatul Mu‟allimin wal 

Mu‟allimat (TMII) setingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 

setingkat Aliyah (MA). 

Alhamdulillah pada tahun 2002 Pondok Pesantren 

Madinatunnajah Tangerang Selatan mendapat kunjungan guru 
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dari Jakarta Japanesse School (JJS) Bintaro dan menyampaikan 

kesediaan mereka untuk membina santri dalam pelajaran bahasa 

Jepang dan keterampilan menjahit. 

Pada tahun 2007-2011 Drs. KH. Mahrus Amin mengetahui 

keberhasilan pembinaan santri baik segi akademik mauun mental 

spiritual, beliau memberikan penawaran kepada putra-putri daerah 

di seluruh Indonesia untuk belajar di pondok Pesantren 

Madinatunnajah Tangerang Selatan dengan bebas Biaya. Hal ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi pesantren untuk menangani 

secara khusus pembelajaran mereka. 

Jumlah santri yang tidak sebanding dengan jumlah asrama dan 

kelas yang ada, memaksa untuk segera membangun sarana 

prasarana yang layak untuk mereka. Alternatif yang diambil 

pimpinan dan dewan guru adalah dengan menjadikan aula yang 

belum selesai pembangunannya sebagai asrama dijadikan untuk 

kegiatan belajar mengajar, teras perpustakaan dan beranda-

beranda masjid tanpa menggunakan meja dan kursi. 

Seiring dengan dikenalnya Pondok Pesantren Madinatunnajah 

Tangerang Selatan oleh masyarakat, maka minat para orang tua 

dan masyarakat semakin tinggi untuk memasuki putra-putrinya 

kepesantren kami. Menyadari akan pentingnya membangun masa 

depan dan mempertahankan keberadaan pesantren, maka pendiri 

Pondok Pesantren Madinatunnajah memutuskan untuk 

mewakafkan seluruh tanah yang terletak di kelurahan Jombang 

Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan seluas 23.941 m
2
 dan 

seluruh bangunan di atasnya untuk kepentingan ummat dan 

bangsa. Maka tidak hanya fokus pada pesantren saja kini 

dibangun kembali RA Madinatunnajah dan MI Madinatunnajah. 
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Kemudian pada hari sabtu, tanggal 10 November 2018 

deselenggarakan pengukuhan dan pelantikan pengurus dewan 

Nadzir Yayasan Pondok Pesantren Madinatunnajah Tangerang 

Selatan oleh Drs. KH. Mahrus Amin sebagai pendiri dan wakif. 

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019 

pesantren Madinatunnajah mendapat bantuan dari Pemerintah, 

dan pada hari itu Presiden Republik Indonesia memberikan 

sertifikat Tanah Wakaf kepada pimpinan pesantren dengan serah 

terima yang bertempat di Masjid Raya Bani Umar Pondok Aren. 

Pesantren terus berusaha untuk menertibkan administrasi dan 

manajemen pengelolaan pesantren agar sesuai dengan peraturan 

dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Pada kesempatan ini 

pesantren mengajukan permohonan untuk mendapatkan Ijin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dari pemerintah Tangerang Selatan. 

Pesantren terus berkomitmen untuk membantu pemerintah dan 

masyarakat dalam bidang pendidikan, dakwah dan sosial agar 

keberadaan Pondok Pesantren Madinatunnajah Tangeran Selatan 

dapat dirasakan manfaat yang sebesar-besarnya. 

3. Visi, Misi dan Motto 

a. Visi  

Mendidik dan menyiapkan kader-kader pemimpin ummat 

dan bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, 

berbadan sehat, berpengetahuan luas, kreatif, terampil dan 

ulet. 

b. Misi  

1) Menyelenggarakan pendidikan dengan sistem pesantren, 

yang bertujuan untuk menyiapkan kader pemimpin ummat 

dan bangsa. 
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2) Mendidik para siswa agar memiliki iman dan takwa, 

akhlak mulia, badan sehat, dan pengetahuan yang luas. 

3) Membina siswa agar kreatif, terampil dan ulet. 

4) Menyiapkan siswa yang siap untuk berjuang dan berguna 

di masyarakat. 

c. Motto  

1) Berakhlak Mulia 

2) Berwawasan Cendekia 

3) Berbudaya Madania 

4. Daftar Dewan Guru  MTs Madinatunnajah 

MTs Madinatunnajah memiliki dua peran guru, yaitu guru 

tetap dan guru pengganti. Guru tetap adalah guru yang menjabat 

resmi seperti wali kelas, guru mata pelajaran, dan staf lainnya 

yang sudah memiliki gelar sarjana. Sedangkan guru pengganti 

adalah ustadzah dan ustadz yang mengabdi di pesantren, dimana 

biasa mengisi pelajaran agama, pelajaran tambahan atau mengisi 

jadwal guru yang tidak hadir. Berikut data guru tetap dan guru 

pengganti. 

 

Tabel 4.1 

Guru Tetap MTs Madinatunnajah 

 

Ketua Yayasan  : KH. M. Agus Abdul Ghofur. M.Pd 

Kepala Sekolah  : Abdul Rohim. S.Pd.i.M.M 

NO NAMA GURU  L P 

1 Holilah, S.Pd.i    

2 H. Abdul Qodir Al-Amin, S.Pd.i    

3 Ahmad Subhan Hasyim, Lc    
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4 Nur Azizah, S.Pd.i. Lc    

5 Sobar, S.Pd.i    

6 Subchi Japar, S.Pd.i    

7 Ridwan Zaelani, S.Pd.i    

8 Anwar Musaddad, S.Pd.i. S.Sos.i    

9 Eko Tristiono, S.Pd.i. M.M    

10 Muplihuddin, S.Pd.i    

11 Maulida Nur Hamidah, S.Sos.i    

12 Rohayatun, S.Pd.i    

13 Fitria Angraeni, S.Pd.i    

14 Safitri, S.Pd.i    

15 Sri Dewi Rahmadianti, S.Sos.i    

16 Ida Yosepa, S.Pd.i    

17 Anis Fikri Muthmainnah. Lc    

18 Mas Lingga Mochammad Cung, S.Pd.i    

19 Ita Iskarima, Lc    

20 Abdul Kholik, S.Pd.i    

21 Muhammad Abdullah, S.Pd.i    

22 Nurjaya, S.Pd.i    

23 Adwiani Aisya, S.Pd.i    

24 Abdul Wahid, Lc    

25 Ambarwati, S.Pd.i    

26 Maratul Ngishmah, S.Kom.i    

27 Wahyu Wulandari, S.S    

28 Dian Misrawati, M.Psi. PSI    

29 Masruhin, Lc    

30 Siti Rohmah, S. Ak    
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31 Dyah Ayu Pitaloka, S.Pd.i    

32 Muazir Akbar, S.Pd.i    

33 Arsan, S.Pd.i    

 

Tabel 4.2 

Guru Pengganti 

 

NO NAMA GURU 

1 Khoerunisa 

2 Farihah 

3 Khosyi Prihatmaja Khendra 

4 Ahmad Dzaky Ramadani 

5 Adfillah Daliansyah Putra 

6 Siti Rokhanah 

7 Muhamad Bahrur Rizki 

8 Naufal Adam Fadhilla 

9 Asfiah Rahmah 

10 Sinta Ulandari 

11 Ilham Hadiwijaya 

12 Jarir Oktajab 

13 M. Firman 

14 Muhamad Zuhdi  

15 Syihabul Humam 

16 Hanum Diara Fitri 

17 Widiya Eka Wati 

18 Ariella Yola Rifanda 

19 Fitri Maulida Nurhasanah 
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20 Muhamad Yusuf 

21 Raihan Aranda Hidayat 

 

5. Data Siswa 

Berikut jumlah data siswa MTs Madinatunnajah dari kelas 

tujuh sampai kelas sembilan:  

 

Tabel 4.3 

Jumlah Siswa 

 

No Kelas Jumlah 

1 Kelas 7 180 

2 Kelas 8 158 

3 Kelas 9 103 

Jumlah 441 

 

Tabel 4.4 

Jenis Kelamin Siswa 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Perempuan 263 

2 Laki-Laki 178 

Jumlah 441 
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6. Struktur Organisasi 

 

STRUKTUR ORGANISASI 

MTS MADINATUNNAJAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA SEKOLAH 

Abdul Rohim. S.Pd.i.M.M 

KEPALA YAYASAN 

KH. M. Agus Abdul Ghofur. M.Pd 

TATA USAHA  

Muhammad Abdullah, S.Pd.i 

BENDAHARA 

Abdul Kholik,S.Pd.i 

KURIKULUM 

Eko Tristiono,S.Pd.i 

KESISWAAN 

Ahmad Subhan.Lc 

KETUA KOMITE 

Muhammad Syukron.MM 
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7. Sarana dan Prasarana 

Gedung MTs Madinatunnajah berada di tengah-tengah 

lingkungan Pesantren, dan ruang belajar yang digunakan terpisah 

antara siswa dan siswi, yang mana memiliki sarana prasarana 

diantaranya: 

a. Masjid 

b. Kantor guru 

c. Ruang belajar 15  

PEMBINA OSIS  

Arsan.S.Pd.i.MM 

SARPRAS  

Nurjaya. S.Pd.i 

WALI KELAS/DEWAN 

GURU 

SISWA 

 KEP. PENGELOLA 

LAB KOMPUTER 

Awaludin Rahmadi.S.K 

PERPUSTAKAAN 

Farihah 
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d. Sarana Olahraga 

e. Laboratorium Komputer 

f. Laboratorium Bahasa 

g. Laboratorium IPA 

h. perpustakaan 

i. Koperasi dan kantin 

8. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Untuk  melengkapi kemampuan santri ketika kembali ke 

tengah-tengah masyarakatnya, mereka dibekali dengan kegiatan 

keterampilan-keterampilan dasar yang kelak berguna dan 

dibutuhkan di masyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan itu adalah: 

a. Pramuka 

b. Muhadharah (Latihan Pidato) dalam 3 bahasa 

c. Klub Olahraga (Sepak Bola, Futsal, Basket, Voli, Tenis Meja) 

d. Sanggar Seni (Marawis, Nasyid, Teater, Tari Daerah) 

e. MADU (Madinatunnajah Against Drugs) 

f. Santri Madinatunnajah (OSMN) 

g. Organisasi Gerakan Pramuka Madinatunnajah (GPMN) 

h. Klub Bahasa 

i. Amaliyah Tadris (Praktik Mengajar) 

j. Praktik Pengabdian Masyarakat (PPM)  

k. Fathu al-Kutub (Kitab Kuning) 

l. Kursus Mahir Dasar (KMD) Pramuka 

m. Outbond Santri 

n. Keterampilan (Menyulam, Tata Boga, Kaligrafi) 

o. Keterampilan Wirausaha (Koperasi) 

9. Tata Tertib Sekolah 



73 
 

 

Untuk menjaga keamanan dan ketertiban para peserta didik 

selama di sekolah, MTs Madinatunnajah membuat sebuah 

panduan tata tertib peserta didik yang isinya berupa pasal-pasal 

beserta poin-poin pelanggaran. Berikut ini adalah rincian dari 

poin-poin pelanggaran yang dimuat di buku panduan tata tertib 

peserta didik MTs Madinatunnajah. 

 

Tabel 4.5 

Poin-Poin Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik  

MTs Madinatunnajah 

 

I KEHADIRAN DAN KETERLAMBATAN POIN 

1. Peserta Didik terlambat masuk sekolah 3 

2. Peserta Didik tidak masuk tanpa izin 5 

3. Peserta Didik yang tidak tertib dalam 

melaksanakan saat upacara bendera 

3 

4. Peserta Didik yang terlambat lebih dari 10 menit 

saat upacara bendera 

3 

5. Peserta Didik tidak mengikuti upacara bendera 

tanpa keterangan 

5 

6. Peserta Didik tidak masuk dengan keterangan 

palsu 

10 

7. Peserta Didik yang meninggalkan kelas/sekolah 

tanpa seizing guru bidang studi, piket, dan 

keamanan sekolah pada saat jam pelajaran 

berlangsung 

5 

II PAKAIAN SERAGAM DAN KEPRIBADIAN POIN 

8. Peserta Didik tidak memakai seragam lengkap 2 
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sesuai dengan ketentuan 

9. Peserta Didik memakai seragam tidak rapi (baju 

dikeluarkan, celana di robek/ketat) 

5 

10. Peserta Didik tidak memakai kaos dalam (singlet) 

berwarna putih 

2 

11. Peserta Didik tidak memakai ikat pinggang 

berwarna hitam 

2 

12. Peserta Didik putri tidak memakai jilbab berwarna 

Putih 

5 

13. Peserta Didik putri mengenakan jilbab tapi 

memakai baju lengan pendek & ketat 

5 

14. Peserta Didik putra memakai perhiasan/assesoris 

(anting, gelang, kalung, dan sebagainya) 

5 

15. Peserta Didik memakai jaket/sweater di kelas 

(lingkungan sekolah) kecuali sakit 

2 

16. Peserta Didik tidak mengenakan kaos kaki 

berwarna putih 

5 

17. Peserta Didik tidak memakai sepatu berwarna 

hitam 

5 

18. Peserta Didik memakai seragam sekolah lain 5 

19. Peserta Didik putra memelihara rambut panjang, 

kumis, jambang, dan jenggot 

5 

20. Peserta Didik yang mengecat dan mewarnai 

Rambutnya 

15 

21. Peserta Didik mencoret-coret pakaian seragamnya 15 

22. Peserta Didik mencemarkan nama baik sekolah, 

keluarga, teman, dan diri sendiri di media apapun 

50 
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III KETERTIBAN DAN ETIKA POIN 

23. Peserta Didik yang mengganggu ketenangan 

belajar pada jam pelajaran berlangsung 

10 

24. Peserta Didik yang jajan di kantin pada saat jam 

pelajaran berlangsung 

15 

25. Peserta Didik yang berkata kotor/jorok (tidak 

terpuji) di lingkungan sekolah 

20 

26. Peserta didik membawa handphone atau media 

elektronik lainnya ke sekolah 

30 

27. Peserta Didik yang mencoret-coret dan merusak 

sarana dan prasarana sekolah 

50 

28. Peserta Didik yang melompat pagar sekolah 50 

29. Peserta Didik yang berpacaran di lingkungan 

sekolah atau pada saat acara yang diselenggarakan 

sekolah 

50 

30. Peserta Didik yang melakukan intimidasi atau 

tindakan Bullying dengan sesama Peserta Didik 

50 

 

B. Implementasi Kebijakan Anti Bullying di Sekolah MTs 

Madinatunnajah 

Bullying merupakan perilaku menyimpang yang banyak terjadi di 

kalangan peserta didik, maka dari itu perlu adanya sebuah kebijakan 

di sekolah untuk menangani tindakan bullying tersebut. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Mts Madinatunnajah 

dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan peserta didik 3 (tiga) 

anak, guru/wali kelas 2, guru bk 1, dan pembimbing kamar 2, diantara 

kebijakan anti bullying yang dilakukan sekolah antara lain: 
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1. Identifikasi bullying 

Sekolah dalam melakukan identifikasi bullying ini 

memiliki tiga aspek, diantaranya: 

a. Bentuk-bentuk Bulyying 

Pengertian bullying sendiri yaitu segala bentuk 

kekerasan yang dilakukan oleh suatu pihak yang kuat 

terhadap pihak yang lemah, baik dalam bentuk fisik 

maupun verbal. Tetapi, hal tersebut masih dianggap 

biasa atau sebagai canda gurau yang tanpa mereka 

sadari orang yang mereka bully merasa terganggu atau 

tertekan. Hal ini sesuai dengan ungkapan dan pendapat 

dari bapak Arsan selaku guru Bk MTs Madinatunnajah 

yang menyatakan bahwa: 

“Bullying yang pernah terjadi berawal dari 

tindakan becanda siswa, lalu berakibat 

berlebihan, yang biasanya akan terjadi tindakan 

pengucilan, bullying verbal dan fisik.”
88

  

 

Hal senada di kemukakan oleh bapak Muazir 

Akbar selaku guru sekaligus wali kelas menyatakan 

bahwa: 

“Biasanya yang terjadi disekolah bullying 

dalam bentuk saling ejek ,tapi itu semua 

didasari dari tindakan bercanda”
89

 

 

Ungkapan-ungkapan yang dijadikan canda 

gurau setiap hari yang mereka anggap hal biasa kepada 

orang lain yang kemudian berakibat berlebihan sampai 

                                                             
88 Wawancara dengan bapak Arsan . Tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.40. 
89 Wawancara dengan Muazir Akbar, tanggal 12 Mei 2020,  pukul: 21.31. 
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saat ini masih dianggap sebagai kenyataan sehari-hari 

yang alamiah. 

Hal senada juga didukung oleh Ustadz Abdul 

Rozak selaku pembimbing kamar siswa MTs di 

Pesantren Madinatunnajah bahwa: 

“Tindakan bullying yang sering dilakukan 

anak-anak dikamar atau di lingkungan 

pesantren itu saling mengejek satu sama lain 

yang mereka anggap hal biasa saja.
90

 

 

Begitupun dengan pemaparan ustadz Fadhil 

selaku pembimbing kamar juga, mengungkapkan 

bahwa: 

“Di kamar yang sering melakukan tindakan 

bullying ialah anak MTs, biasanya mereka 

saling ejek mengejek, membuang pakaian orang 

lain, dan sering menyuruh secara paksa”.
91

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwasanya bullying yang sering terjadi di lingkungan 

sekolah atau pesantren seperti mengolok-olok atau 

membicarakan orang lain masih dianggap hal biasa 

oleh anak-anak atau remaja. 

Masa remaja adalah masa dimana mereka 

memiliki kematangan emosi, sosial, fisik dan psikis. 

Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan hal 

tersebut, pada masa ini bullying seakan sudah menjadi 

budaya turun menurun dikalangan remaja. Bullying 

adalah penghambat besar bagi seorang anak untuk 

                                                             
90 Wawancara dengan Abdul Rozak, tanggal 29 April 2020, pukul: 15.59. 
91 Wawancara dengan M. Fadhil Mukhoyar, tanggal 30 April 2020, pukul: 22.02. 
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mengaktualisasikan diri, bullying tidak memberi rasa 

aman dan nyaman bagi seorang anak yang menjadi 

korban. Seharusnya lingkungan sekolah sangat penting 

untuk mendapatkan kenyamanan belajar, dan siswa 

bebas dari hal-hal yang membahayakannya.  

Hal tersebut senada dengan ungkapan RR 

selaku siswa kelas VII di MTs Madinatunnajah, ia 

mengemukakan bahwa: 

“Tindakan bullying itu bukan suata hal yang 

wajar karena seharusnya sudah tidak berlaku di 

zaman sekarang, seharusnya siswa/i 

mendapatkan ketenangan selama mereka ada 

dibangku sekolah, karna tindakan tersebut akan 

menganggu psikologis orang”.
92

 

 

Sementara menurut SP selaku siswa kelas IX di 

MTs Madinatunnajah mengemukakan bahwa: 

“Perilaku bullying tidak baik dan tidak 

mencerminkan seorang siswa”.
93

 

 

Berbeda dengan pendapat singkat DP selaku 

siswa kelas VIII mengenai tindakan bullying, ia 

mengatakan bahwa: “Wajar aja”
94

 

Hal tersebut menandakan bahwa ia tidak peduli 

dengan adanya sebuah tindakan bullying di sekolah. 

Sama halnya dengan RR ia mengakui bahwa 

bahayanya tindakan bullying tetapi ia pernah 

                                                             
92

 Wawancara dengan RR, tanggal  04 Mei 2020, pukul: 13.51 
93 Wawancara dengan SP, tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.14 
94 Wawancara dengan DP, tanggal 11 Mei 2020, pukul: 21.11 
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melakukan tindakan seperti memukul, menjambak dan 

menjewer, berikut pengakuannya: 

“Ya pernah melakukannya, karena becandaan 

yang memang sudah biasa dilakukan dan tidak 

membuat sakit hati”
95

 

 

Senada dengan pendapat SP bahwa ia pernah 

juga melakukan tindakan bullying seperti mengejek, 

mengucilkan atau menggosipkan seseorang. 

“Pernah, karena kami hanya becanda”.
96

 

 

Berbeda dengan pengakuan DP yang 

mengatakan sebuah tindakan wajar terhadap orang 

yang melakukan bullying, nyatanya ia tidak pernah 

melakukan sebuah tindakan bullying dalam bentuk 

apapun. Kemudian pemaparan senada dari RR dan SP 

bahwa mereka juga pernah mendapatkan perlakuan 

bullying yaitu di ejek dan pernah kehilangan barang di 

sekolah, berbeda dengan DP yang tidak pernah 

merasakan tindakan bullying. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa setiap anak pernah menjadi pelaku atau korban 

bullying yang dimana mereka masih menganggap hal 

tersebut sebagai canda gurau. 

Hal senada juga di dukung oleh hasil penelitian 

yang menunjukan bahwa satu dari tiga anak di seluruh 

dunia mengaku bahwa pernah mengalami tindakan 

                                                             
95 Wawancara dengan RR, tanggal  04 Mei 2020, pukul: 13.51 
96 Wawancara dengan SP, tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.14 
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bullying baik menjadi korban maupun menjadi pelaku, 

hal tersebut dilakukan di sekolah atau di sosial media.
97

 

Dari pemaparan di atas jelas bahwa mereka 

melakukan tindakan bullying karena tidak mengerti apa 

yang mereka lakukan adalah salah. Tanpa memikirkan 

bahayanya dampak buruk bullying yang dirasakan 

korban. Mereka hanya menganggap sebuah permainan 

biasa yang tidak membuat orang lain tersakiti, tanpa 

sadar anak yang mereka bully merasa terganggu dan 

tidak nyaman. Maka dari itu peran guru di sekolah 

sangat penting untuk selalu memberikan informasi 

mengenai dampak buruk bulling meskipun dari hal atau 

ucapan sederhana yang mereka anggap bercandaan. 

b. Identifikasi pelaku/korban bullying 

Perilaku bullying termasuk dalam tindakan 

kekerasan yang merugikan orang lain. Disebut 

kekerasan karena tindakan yang dilakukan untuk 

menyakiti orang lain dengan tujuan tertentu, misalnya 

mencari perhatian, menginginkan kekuasaan di 

sekolah, ingin dibilang jagoan, pamer atau menunjukan 

kesombongan lainnya. 

Secara fisik, pelaku bullying tidak hanya 

didominasi oleh anak yang berfisik besar dan kuat, 

anak bertubuh kecil atau sedang yang memiliki 

dominasi psikologis yang besar dikalangan teman-

temannya juga dapat menjadi pelaku bullying. 

                                                             
97 Andri Priyatna, Lets End Bullying (Memahami, Mencegah, dan mengatasi Bullying), 

(Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2010). Hlm.2. 
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Tindakan bullying tidak mungkin terjadi hanya dengan 

adanya pelaku bullying, pasti ada korban yang menjadi 

sasaran penganiayaan dan penindasan. Korban bullying 

rata-rata tidak pernah melaporkan kepada orang tua dan 

guru bahwa mereka pernah di aniaya atau di tindas oleh 

orang lain di sekolah. Karena kebanyakan dari mereka 

adalah anak yang pendiam, pemalu atau penakut. 

Hal tersebut senada dengan ungkapan bapak 

Arsan mengenai kriteria pelaku dan korban bullying, 

bahwasanya: 

“Anak yang tidak memiliki teman dan anak 

yang pendiam biasanya sering terkena tindakan 

bullying, dan yang sering membully itu 

biasanya anak yang suka marah-marah, selalu 

ingin berkuasa dan tidak pernah merasa 

bersalah”.
98

 

 

Sementara itu, menurut ibu Dyah Ayu Pitaloka 

selaku guru di MTs Madinatunnajah memaparkan 

bahwa: 

“Anak yang sering menjadi pelaku bullying itu 

biasanya anak yang tidak memiliki rasa empati, 

tidak memiliki rasa iba, sering berkuasa dan 

juga mudah marah, dan anak yang sering di 

bully biasanya anak yang pendiam dan tidak 

percaya diri”99 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak 

Muazir Akbar bahwasanya: 

 

                                                             
98 Wawancara dengan bapak Arsan . Tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.40. 
99 Wawancara dengan Dyah Ayu Pitaloka, tanggal 06 Mei 2020, pukul: 14.01. 
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“Anak yang suka ngebully biasanya anak yang 

sok jagoan, suka berkuasa dan suka menindas 

anak yang lemah, dan anak yang sering terkena 

bullying itu biasanya anak yang pendiem, 

kurang bergaul, terlihat lemah dan mempunyai 

masalah pribadi”.
100

 

 

Hal senada juga didukung oleh Ustadz Abdul 

Rozak selaku pembimbing kamar siswa MTs di 

Pesantren Madinatunnajah bahwa: 

“Biasanya anak yang sering ngebully itu anak 

yang lebih sering bersosialisasi kepada teman-

temannya, dan dia merasa mempunyai banyak 

teman akhirnya membully anak yang sering 

menyendiri dan selalu ragu dalam bersosialisasi 

dengan banyak orang”.
101

 

 

Begitupun dengan pemaparan ustadz M. Fadhil 

Mukhoyar selaku pembimbing kamar juga, 

mengungkapkan bahwa: 

"Biasanya anak yang sering ngebully itu kaka 

kelas, memiliki sifat egois, keras kepala dan 

tidak terima jika ada yang merendahkan 

biasanya sampai terjadi bullyng fisik, dan 

biasanya anak yang sering di bully itu adik 

kelas, memiliki keterbatasan kaya idiot atau 

cacat gitu”.
102

 

 

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa setiap anak memiliki emosional yang berbeda-

beda, ada beberapa anak yang terlalu aktif di sekolah, 

begitupun ada anak yang terlalu pendiam di sekolah. 

                                                             
100

 Wawancara dengan Muazir Akbar, tanggal 12 Mei 2020,  pukul: 21.31. 
101 Wawancara dengan Abdul Rozak, tanggal 29 April 2020, pukul: 15.59. 
102 Wawancara dengan M. Fadhil Mukhoyar, tanggal 30 April 2020, pukul: 22.02. 
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Peran sekolah sangat penting dalam mendidik dan 

memberikan informasi-informasi mengenai dampak 

buruk bullying apabila terjadi tindakan bullying. 

Tindakan bullying tidak selalu dilakukan secara 

personal, bullying dapat timbul karena adanya 

dukungan dari teman dekat atau teman segrupnya yang 

selalu membantu suksesnya tindakan tersebut. biasanya 

bullying dijadikan sebagai alat untuk meraih 

popularitas, perasaan untuk menjadi populer sangat 

kuat dimasa remaja, terutama bila anak yang menjadi 

korban bullying adalah anak yang pasif di sekolah, 

hanya memiliki sedikit teman, pendiam atau cengeng. 

Tindakan bullying akan terus berlanjut apabila si 

pelaku merasa di atas angin (sangat kuat, dan banyak 

yang mendukung) saat melakukan bullying pada 

korbannya. 

Hal senada diungkapkan oleh RR mengenai 

karakteristik pelaku dan korban bullying, bahwa: 

“Yang biasanya suka ngebully itu orang yang 

banyak ngomong, berlaga seperti bos, dan suka 

komentarin orang, dan orang yang sering di 

bully itu biasanya orang yang pendiem, secara 

mental ia suka rendah diri”.
103

 

 

Senada dengan pemaparan SP bahwa: 

“Anak yang suka ngebully itu berlaga seperti 

orang yang ditakutin, dan sok jagoan, dan yang 

sering di bully itu anaknya kurang bergaul dan 

pendiem”.
104

 

                                                             
103 Wawancara dengan RR, tanggal  04 Mei 2020, pukul: 13.51 
104 Wawancara dengan SP, tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.14 
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Sama halnya dengan pendapat DP bahwa: 

“Anak yang merasa paling benar yang sering 

ngebully, dan orang yang kekurangan fisik 

yang biasanya di bully”.
105

 

 

Selanjutnya pendapat yang sama dari ketiga 

siswa tersebut memaparkan bahwa tindakan bullying 

yang terjadi dilakukan beramai-ramai.  

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa 

karakteristik yang paling utama dicari pelaku bullying 

ialah popularitas, memperbanyak teman, dan mencari 

kesenangan. Tanpa memberi rasa aman dan nyaman 

kepada korban, justru membuat para korban bullying 

merasa takut dan terintimidasi, tidak percaya diri dan 

sulit berkonsentrasi dalam belajar. 

c. Dampak buruk bullying  

Tindakan bullying  bisa terjadi dimana saja, 

terutama tempat-tempat yang tidak diawasi oleh guru 

atau orang dewasa lainnya. Pelaku akan memanfaatkan 

tempat yang sepi untuk menunjukan kekuasaannya 

kepada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara 

individual maupun berkelompok, banyak fakta 

menunjukan bahwa bullying dapat berdampak serius 

bahkan fatal pada seseorang. Karena bullying 

merupakan perilaku yang dipicu oleh energi negative 

yang berwujud emosi (rasa kesal atau marah), yang 

dapat mendorong seseorang ataupun kelompok siswa 

                                                             
105 Wawancara dengan DP, tanggal 11 Mei 2020, pukul: 21.11 
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untuk bertindak anarkis, bahkan secara ekstrem bisa 

menjadi pemicu tindakan kriminal, misalnya 

penganiayaan dan pembunuhan.  

Hasil studi yang dilakukan National Youth 

Violence Prevention Resource Center Sanders dalam 

Psychologymania menunjukan bahwa bullying dapat 

membuat anak merasa cemas dan ketakutan, 

mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan 

menuntun mereka untuk menghindari sekolah.
106

 

Hal tersebut senada dengan ungkapan atau 

pendapat dari ibu Dyah, bahwa: 

“Tindakan bullying sangat mengganggu 

konsentrasi belajar siswa”.
107

 

 

Hal senada juga yang diungkapan oleh Bapak 

Muazir, bahwasanya: 

“Dampak buruk bullying akan mengganggu 

psikologi anak”.
108

 

 

Selanjutnya mengenai dampak buruk bullying 

RR mengungkapkan bahwa: 

“Dampak buruknya bisa mengakibatkan 

turunnya tingkat kepercayaan diri seseorang dan 

membuat stress”.
109

 

 

Sedangkan menurut SP bahwa: “anak yang 

sering di bully akan menjadi semakin pendiam”.
110

 

                                                             
106  Imas Kurnia, Bullying, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016). Hlm.47. 
107  Wawancara dengan Dyah Ayu Pitaloka, tanggal 06 Mei 2020, pukul: 14.01. 
108

 Wawancara dengan Muazir Akbar, tanggal 12 Mei 2020,  pukul: 21.31 
109 Wawancara dengan RR, tanggal  04 Mei 2020, pukul: 13.51 
110 Wawancara dengan SP, tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.14 
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Sementara menurut DP ialah “anak tersebut 

akan merasa terkucili”.
111

 

Hal senada juga di dukung oleh Coloroso dalam 

buku Bullying mengemukakan bahayanya tindakan 

bullying jika menimpa korban secara berulang-ulang, 

konsekuensi bullying bagi para korban yaitu korban 

akan merasa depresi dan marah, ia marah terhadap 

dirinya sendiri, terhadap pelaku bullying, terhadap 

orang-orang di sekitarnya yang tidak dapat atau tidak 

mau menolongnya. Hal tersebut kemudian mulai 

mempengaruhi prestasi akademiknya, bahkan sampai ia 

tidak bisa mengontrol hidupnya, dan mungkin ia akan 

mundur lebih jauh atau merasa orang yang 

terasingkan.
112

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

tindakan bullying di lingkungan sekolah sangat 

berbahaya bagi psikologis anak, hal tersebut akan 

mengganggu jiwa seorang anak dan mengganggu 

konsentrasi belajar anak, akan lebih membahayakan 

jika terus berulang tindakan bullying tersebut bisa 

berkibat fatal. Maka dari itu sangat penting peran 

sekolah bagi kasus bullying seperti membuat kebijakan-

kebijakan yang tegas untuk siswa. 

 

 

                                                             
111 Wawancara dengan DP, tanggal 11 Mei 2020, pukul: 21.11 
112 Imas Kurnia, Bullying, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2016). Hlm.104. 
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d. Membuat kedisiplinan dan sanksi 

Bulling sudah menjadi masalah global yang 

kemudian tidak bisa kita abaikan lagi, banyak hal yang 

harus bisa kita lakukan untuk menyelamatkan 

perkembangan psikologis anak-anak dan remaja. 

Kekerasan sejak dini bukan merupakan bagian dari 

perkembangan psikologis mereka,  

Berdasarkan permasalahan tersebut sekolah 

perlu adanya membuat kebijakan anti bullying agar 

tercipta suatu suasana yang kondusif bagi siswa untuk 

belajar, pembentukan sebuah kebijakan anti bullying 

adalah sebuah proses perubahan yang dianggap penting 

sebagai bagian dari proses mendidik. Hal tersebut 

senada dengan ungkapan atau pendapat dari ibu Dyah, 

bahwa: 

“Sebuah kebijakan bagi sekolah sangat penting 

demi kesejahteraan sekolah. Pada kasus 

bullying ini sekolah membuat kebijakan seperti 

mengadakan seminar tentang dampak buruk 

bullying, memberi peringatan keras kepada 

seluruh siswa mengenai bahayanya bullying, 

mempertegas adanya sanksi berat kepada siswa 

yang melakukan tindakan bullying”.
113

 

 

Hal senada diungkapkan oleh bapak Arsan 

selaku guru bk yang sering menangani kasus bullying, 

bahwa: 

“Dengan memanggil si pelaku bullying dan 

memberikan sanksi kepada pelaku bullying 

tersebut agar tidak mengulanginya lagi, selain 

itu juga membuat strategi, yang diantaranya 

                                                             
113 Wawancara dengan Dyah Ayu Pitaloka, tanggal 06 Mei 2020, pukul: 14.01. 
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dengan selalu menekankan dampak buruk kasus 

bullying di setiap pertemuan. Selain kami 

memperingati atau memberi arahan kami juga 

membuat slogan atau poster anti bullying, 

mengadakan seminar mengenai dampak buruk 

bullying¸ melarang siswa berkumpul dalam 

skala kecil ditempat yang tidak terlihat dan 

tidak terawasi, dan bahkan memberikan sanksi 

yang berat untuk pelaku bullying jika sudah 

diluar batas maka kami akan mengeluarkannya 

dari sekolah maupun dari pesantren.”
114

 

 

Hal senada juga diungkapan oleh Bapak 

Muazir, bahwasanya: 

“Jika ada perilaku bullying disekolah maka 

akan kami beri pengarahan dan peringatan agar 

tidak mengulangi perilaku bullying tersebut, 

jika sudah berlebihan maka akan diberikan 

hukuman, dan kami memberikan perhatian 

khusus untuk korbannya. Tindakan bullying itu 

harus ditindak serius oleh sekolah, maka dari 

itu kami membuat poster anti bullying, 

mengadakan seminar dengan kepolisian 

mengenai dampak buruk bullying, memberikan 

peringatan keras kepada semua siswa bahwa 

bullying sangat berbahaya, memberikan 

hukuman sampai membuat jera kepada 

pelakunya seperti memanggil orang tuanya, 

bahkan dikeluarkan jika tindakannya sampai 

diluar batas kemanusiaan”.
115

 

 

Hal senada juga didukung oleh Ustadz Abdul 

Rozak selaku pembimbing kamar siswa MTs di 

Pesantren Madinatunnajah bahwa: 

                                                             
114 Wawancara dengan bapak Arsan . Tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.40. 
115 Wawancara dengan Muazir Akbar, tanggal 12 Mei 2020,  pukul: 21.31 
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“Biasanya jika terjadi tindakan bullying kami 

akan menindaknya dengan tegas dan memberi 

peringatan kepada pelaku tersebut.” 
116

 

 

Begitupun dengan pemaparan ustadz Fadhil 

selaku pembimbing kamar juga, mengungkapkan 

bahwa: 

“Biasanya ustad atau ustadzah yang mengetahui 

hal tersebut akan memanggil pelaku tersebut 

untuk diberi nasihat atau arahan dan memberi 

sedikit hukuman agar sipelaku jera”.
117

 

 

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, tindakan bullying sangat penting ditindaklanjuti 

oleh pihak sekolah, dengan adanya kebijakan-

kebijakan anti bullying tersebut dapat membantu 

mengurangi kurangnya jumlah kasus bullying di 

sekolah. 

Hal yang lebih penting di samping mengatasi 

bullying adalah menyiapkan anak-anak yang lain agar 

tidak pernah terkena atau terlibat dalam situasi 

bullying. Selain memberikan informasi-informasi 

mengenai dampak buruk bullying kita juga harus bisa 

mendidik anak-anak dengan cara-cara tidak keras 

terhadap mereka. Kekerasan akan berbuah kekerasan, 

kekerasan tidak akan pernah membawa kekuatan, 

justru akan membawa kerusakan dan kelemahan.  

Peserta didik akan lebih kuat merekam apa 

yang guru lakukan terhadapnya dan secara tidak 

                                                             
116 Wawancara dengan Abdul Rozak, tanggal 29 April 2020, pukul: 15.59 
117 Wawancara dengan M. Fadhil Mukhoyar, tanggal 30 April 2020, pukul: 22.02 
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langsung mereka akan mempraktikannya kepada orang 

lain, berilah mereka respek yang baik agar mereka bisa 

menghargai dirinya dan menghargai orang lain. Sebaik 

apapun slogan, saran serta nasihat yang mereka 

dapatkan, anak akan kembali melihat pada lingkungan 

mereka untuk melihat sikap dan perilaku seperti apa 

yang diterima olehnya.  

Maka dari itu sekolah harus lebih tanggap 

dalam mengatasi aksi bullying, lebih memperhatihan 

lagi semua peserta didik dan guru perlu memberi 

tindakan yang benar dihadapan peserta didik, memberi 

arahan yang baik dan menanamkan jiwa yang cinta 

terhadap sesama, membuat kebijakan yang benar-benar 

diperhatikan dan dijalankan agar mereka merasa 

terawasi dan merasa aman ketika berada di lingkungan 

sekolah. 

Hal tersebut senada dengan pemaparan ketiga 

siswa MTs Madinatunnajah yang penulis wawancara, 

pertama menurut pemapaan RR bahwa:  

“Sekolah tanggap dalam menindaklanjuti 

pelaku bullying, menanamkan pertemanan, 

menjelaskan arti pertemanan yang sebenarnya, 

menasihati dan sampai mendrop out siswa yang 

melakukan tindakan bullying secara terus 

menerus secara fisik, dengan adanya kebijakan 

tersebut sekolah menjadi lebih tenang, damai 

sentosa, menjadi lebih aman dan menjunjung 

tinggi pertemanan”.
118

 

 

                                                             
118 Wawancara dengan RR, tanggal  04 Mei 2020, pukul: 13.51 
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Hal senada juga menurut pemaparan SP bahwa 

kebijakan yang dibuat sekolah ialah:  

“Memberikan pengarahan dan nasihat, 

melakukan kerjasama dengan kepolisian, kerja 

sama dengan orang tua dan kerjasama antar 

siswa agar tumbuh jiwa ukhuwah islamiyah. 

Dan berkat adanya kebijakan tersebut sekolah 

menjadi lebih aman, tentram dan membuat 

semangat dalam belajar”.
119

  

 

Dan terakhir pemaparan dari DP bahwa 

kebijakan yang dilakukan sekolah ialah: 

“Memberi teguran, tindakan dan mengawasi 

murid-muridnya lebih exstra dan sekarang 

sekolah menjadi saling melengkapi”.
120

 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya kebijakan-kebijakan anti bullying di 

sekolah siswa akan semakin paham mengenai apa itu 

bullying, batasan-batasan perilaku yang bisa dianggap 

bulling, dan konsekuensi apa yang akan di dapat oleh 

pelaku bullying, terlebih lagi siswa akan lebih mengerti 

mengenai dampak buruk bullying. 

E. Bekerjasama dengan pihak terkait 

Masalah bullying adalah masalah kita semua, 

pemerintah, polisi, masyarakat, guru, orang tua dan siswa. 

Dalam dunia pendidikan menyelesaikan kasus bullying 

sesungguhnya bisa dimulai dengan cara membangun 

komunikasi yang terbuka antara guru, orang tua dan siswa. 

Menurut Andrew Mellor, pakar anti bullying dari Skotlandia, 

                                                             
119 Wawancara dengan SP, tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.14 
120 Wawancara dengan DP, tanggal 11 Mei 2020, pukul: 21.11 
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ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan 

kebijakan  sekolah yang anti bullying diantaranya kejujuran, 

keterbukaan, pemahaman dan tanggung jawab.121 

Apabila keempat hal tersebut dilakukan di sekolah 

dengan semua pihak dan bekerja sama maka kebijakan anti 

bullying akan berjalan secara baik, tidak ada kesalahpahaman 

antar orang tua dan pihak sekolah apabila sampai siswanya di 

drop out dari sekolah.  

Banyak elemen yang harus ikut terlibat dan membuat 

sebuah tindakan-tindakan yang membuat pelaku bullying jera. 

Hal tersebut senada dengan ungkapan bapak Arsan, 

bahwasanya:  

“Semua guru berkomitmen untuk memberantas 

tindakan bullying  ̧ dan membuat mata-mata khusus 

tindakan bullying, yang tidak terduga orang-orangnya 

seperti satpam, staf kebersihan, atau penjaga-penjaga 

kantin yang kami ajak kerjasama juga. Bukan hanya 

hal tersebut kami juga bekerja sama dengan pihak luar 

seperti kepolisian agar selalu sedia mengawasi anak-

anak ketika keluar sekolah atau pesantren”.
122

 

 

Hal senada dikemukakan juga oleh bapak Muazir 

Akbar dalam menangani kasus bullying, bahwa: 

“Kami membuat kerjasama dengan biro pengasuhan 

santri, wali kelas serta pembimbing kamar untuk selalu 

memperhatikan tindakan-tindakan bullying yang 

terjadi di sekitar sekolah maupun pesantren. Selain itu 

juga sekolah bekerjasama dengan kepolisian agar 

selalu diawasi keamanannya oleh pihak kepolisian.”
123

 

 

                                                             
121 Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA), Bullying (Mengatasi Kekerasan di 

Sekolah dan Lingkungan Anak), (Jakarta: PT.Grasindo, 2008). Hlm.47. 
122 Wawancara dengan bapak Arsan . Tanggal 15 Mei 2020, pukul: 09.40. 
123 Wawancara dengan Muazir Akbar, tanggal 12 Mei 2020,  pukul: 21.31 
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Hal tersebut senada dengan ungkapan atau pendapat 

dari ibu Dyah, bahwa: 

“Kami mengadakan kerja sama dengan pihak 

kepolisian, dan bekerjasama dengan pihak orang tua 

agar selalu memberi arahan yang baik kepada 

anaknya”.
124

 

 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak di dalam 

maupun di luar sekolah dapat membantu kebijakan yang 

dibuat sekolah berjalan dengan apa yang diingingkan. 

Dari hasil observasi dan wawancara di atas dapat di ambil 

kesimpulan bahwa dengan tegas sekolah Mts Madinatunnajah 

membuat kebijakan anti bullying dengan menerapkan poin 

pelanggaran, menegur, membuat poster, mengadakan seminar, 

bekerjasama dengan pihak kepolisian, dengan pihak orang tua dan 

bahkan mengeluarkan siswa yang terus menerus melakukan tindakan 

bullying. Meskipun sebagian siswa masih menganggap tindakan 

bullying yang mereka lakukan setiap hari sebagai canda gurau, pihak 

sekolah diantaranya kepala sekolah, guru, maupun pihak pesantren 

terus memberi arahan setiap hari mengenai dampak-dampak buruk 

bullying, dan siswa sudah merasakan hasil dari kebijakan yang dibuat 

sekolah mengenai bullying. 

 

  

                                                             
124 Wawancara dengan Dyah Ayu Pitaloka, tanggal 06 Mei 2020, pukul: 14.01. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan sebagaimana 

telah diuraikan pada bab sebelumnya,  dari hasil riset penelitian 

penulis di sekolah MTs Madinatunnajah dapat disimpulkan bahwa 

untuk mengantisipasi bullying, pihak sekolah memilih sejumlah 

kebijakan anti bullying, diantaranya: (1). Identifikasi Bullying yang 

memiliki 4 aspek, antara lain: (a). bentuk-bentuk bullying, (b). 

identifikasi pelaku/korban bullying, (c). identifikasi dampak buruk 

bullying, (d). membuat kedisiplinan dan sanksi. Dan (2). Bekerjasama 

dengan pihak terkait.  

Dari beberapa kebijakan-kebijakan tersebut penulis mengambil 

poin-poin yang ada di dalamnya, antara lain: (1). Membuat poin-poin 

pelanggaran untuk kasus bullying, (2). Siswa yang melakukan 

tindakan bullying akan di tegur, di nasihati, diberi arahan. (3). Di 

keluarkan dari sekolah maupun pesantren jika tindakannya sudah 

berlebihan. (4). Membuat slogan atau poster anti bullying. (5). 

Mengadakan seminar mengenai dampak buruk bullying dengan pihak 

kepolisian, (6). Membuat tim pengawasan dari berbagai pihak yang 

ada di lingkungan sekolah, (7). Bekerjasama dengan orang tua dan 

kepolisian. 

B. Saran-Saran 

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, dapat diajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 
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a. Bagi sekolah, lebih menambah lagi pengawasan dari berbagai 

lapisan, mulai dari masyarakat setempat sampai kepala sekolah 

mengawasi tindak tanduk perilaku bullying tersebut. 

b. Bagi guru, selalu usahakan dalam mendidik tidak dengan 

kekerasan, tumbuhkan rasa peduli kesemua peserta didik agar 

tidak sampai menimbulkan aksi bullying di sekolah. 

c. Bagi guru BK, hendaknya mencatat setiap kasus-kasus bullying 

yang terjadi di sekolah sebagai catatan untuk merefleksi tindakan 

yang tepat untuk menangani kasus-kasus tersebut. 

d. Bagi orang tua siswa, hendaknya memberikan kasih sayang dan 

perhatian yang besar kepada anak-anaknya supaya hal-hal yang 

sudah terjadi tidak terjadi lagi untuk kedua kalinya. Diharapkan 

pula pengawasan ekstra namun tidak ketat terhadap anak-anaknya 

agar terhindar dari hal-hal negatif lainnya yang mungkin saja 

terjadi. 

e. Bagi peneliti lain, perlu adanya penelitian lebih lanjut dan secara 

mendalam berkaitan dengan penelitian ini, terutama mengenai 

cara mengatasi bullying ditinjau dari faktor-faktornya agar 

penyelesaian masalah bullying di sekolah dapat maksimal 

sehingga tidak ada lagi kasus-kasus bullying di kalangan peserta 

didik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1: Pedoman Wawancara 

A. Pertanyaan untuk guru Bimbingan Konseling (BK) 

NO PERTANYAAN 

1.  Menurut ibu/bapak apakah di sekolah ini pernah terjadi 

tindakan bullying? jelaskan! 

2.  Tindakan bullying apasaja yang pernah ibu/bapak temui? 

3.  Bagaimana ibu/bapak menangani kasus bullying di 

sekolah? Jelaskan! 

4.  Adakah peraturan khusus yang diadakah sekolah mengenai 

kasus bullying? jelaskan! 

5.  Strategi apa yang dilakukan sekolah dalam menangani 

kasus bullying? 

6.  Pernahkan ibu/bapak menerima siswa bercerita bahwa ia 

pernah mendapatkan tindakan bullying? tindakan apa yang 

ibu/bapak lakukan? 

7.  Pernahkah ibu/bapak memberi info tindakan siswa yang 

menjadi pelaku/korban bullying kepada orang tuanya? Bisa 

diceritakan! 

8.  bagaimana tindakan atau reaksi orangtuanya mengetahui 

bahwa anaknya pernah menjadi pelaku/korban bullying? 

9.  Bagaimana cara ibu/bapak memberi kesadaran terhadap 

dampak buruk bullying kepada siswa-siswi? 

10.  Tindakan bullying apa saja yang paling besar yang pernah 

dilakukan siswa disekolah? 

11.  Kriteria seperti apasaja siswa yang pernah menjadi korban 
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bullying yang pernah ibu/bapak temui? 

12.  Kriteria seperti apasaja siswa yang pernah menjadi pelaku 

bullying yang pernah ibu/bapak temui? 

13.  Apasaja yang pernah sekolah lakukan dalam memberikan 

informasi mengenai bullying? 

14.  Bagaimana tanggapan ibu/bapak jika ada siswa yang 

sampai dikeluarkan karena menjadi pelaku bullying? 

15.  Kebijakan apasaja yang dibuat sekolah dalam menangani 

kasus bullying? Bisa dijelaskan! 

16.  Bagaimana cara sekolah dalam menginformasikan 

kebijakan anti-bullying kepada seluruh siswa agar mereka 

mendengar dan merasa takut dengan adanya kebijakan 

tersebut? jelaskan! 

17.  Upaya apasaja yang telah dilakukan sekolah dalam 

penanganan anti-bullying? 

18.  Apasaja komponen-komponen penting yang dibuat sekolah 

dalam kebijakan anti-bullying? 

19.  Dalam membentuk kebijakan anti-bullying apakah sekolah 

melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah? 

20.  Apakah ada faktor pendukung dalam penanganan anti-

bullying tersebut? 

21.  Apakah ada faktor penghambat ketika sekolah menerapkan 

kebijakan anti-bullying? 

22.  Perubahan apasaja yang ibu/bapak lihat atau rasakan 

setelah diberlakukannya kebijakan anti bullying di sekolah 

terhadap siswa? 

23.  Apa harapan ibu/bapak untuk siswa yang menjadi 
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korban/pelaku bullying kedepannya? 

 

B. Pertanyaan untuk wali kelas/guru 

NO PERTANYAAN 

1.  Apa yang ibu/bapak ketahui tentang bullying? 

2.  Bagaimana jika terjadi perilaku bullying di sekolah? 

3.  Bentuk-Bentuk tindakan bullying apasaja yang ibu/bapak 

ketahui? 

4.  Perilaku bullying apasaja yang ibu/bapak sering temui di 

lingkungan sekolah? 

5.  Apakah ada siswa yang pernah bercerita kepada ibu/bapak 

bahwa ia pernah mendapat perlakuan-perlakuan seperti 

diejek, dicemooh, dipukul, dikucilkan, dsb? Dapatkah  

ibu/bapak ceritakan?  

6.  Apa tanggapan atau reaksi ibu/bapak mengenai hal 

tersebut?  

7.  Siapa saja yang berperan aktif dalam menangani kasus 

bullying di sekolah? 

8.  Tindakan apasaja yang ibu/bapak lakukan dalam 

menangani tindakan bullying? 

9.  Bagaimana cara bapak/ibu memberi kesadaran terhadap 

dampak buruk bullying kepada siswa? 

10.  Menurut ibu/bapak apakah perlakuan bullying penting 

untuk ditangani?  

11.  Dampak apasaja yang terjadi pada korban bullying yang 

pernah ibu/bapak temui? 

12.  Menurut ibu/bapak kriteria seperti apasaja anak yang sering 
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menjadi pelaku bullying? 

13.  Menurut ibu/bapak kriteria seperti apasaja anak yang sering 

menjadi korban bullying?  

14.  Apakah ibu/bapak memberi perlakuan atau perhatian 

khusus kepada korban/pelaku bullying di kelas? 

15.  Bagaimana ibu/bapak dalam menciptakan lingkungan 

sekolah yang bebas dari bullying? 

16.  Kebijakan apasaja yang dibuat sekolah dalam menangani 

perilaku bullying? Bisa dijelaskan! 

17.  Bagaimana cara sekolah dalam menginformasikan 

kebijakan anti-bullying kepada seluruh siswa agar mereka 

mendengar dan merasa takut dengan adanya kebijakan 

tersebut? jelaskan!  

18.  Upaya apasaja yang telah dilakukan sekolah dalam 

penanganan anti-bullying? 

19.  Apasaja komponen-komponen penting yang dibuat sekolah 

dalam kebijakan anti-bullying? 

20.  Dalam membentuk kebijakan anti-bullying apakah sekolah 

melakukan kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah? 

21.  Apakah ada faktor pendukung dalam penanganan anti-

bullying tersebut? 

22.  Apakah ada faktor penghambat ketika sekolah menerapkan 

kebijakan anti-bullying? 

23.  Perubahan apasaja yang ibu/bapak lihat atau rasakan 

setelah diberlakukannya kebijakan anti bullying di sekolah 

terhadap siswa? 

24.  Apa harapan ibu/bapak terhadap siswa yang menjadi pelaku 
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bullying dan terhadap siswa yang menjadi korban bullying 

untuk ke depannya? 

 

C. Pertanyaan untuk pembimbing kamar Asrama Madinatunnajah 

NO PERTANYAAN 

1.  Apa yang ustadz/ustadzah ketahui mengenai bullying? 

2.  Apakah pernah terjadi tindakan bullying yang dilakukan 

siswa Mts dikamar atau lingkungan pesantren? 

3.  Tindakan bullying apasaja yang sering dilakukan siswa Mts 

di kamar atau lingkungan pesantren? 

4.  Tindakan apa yang ustadz/ustadzah lakukan ketika 

menemukan santri yang sedang melakukan aksi bullying? 

jelaskan! 

5.  Adakah peraturan khusus yang dibuat pesantren mengenai 

kasus bullying? 

6.  Strategi apa yang ustadz/ustadzah lakukan dalam 

menangani kasus bullying? 

7.  Tindakan bullying apa yang terbesar yang pernah dilakukan 

siswa Mts di kamar atau lingkungan pesantren? 

8.  Bagaimana ustadz/ustadzah memberikan kesadaran 

mengenai dampak buruk bullying kepada santri? 

9.  Adakah siswa yang pernah bercerita bahwa ia sedang atau 

pernah mengalami tindakan bullying? (contoh: diejek, 

diintiidasi, difitnah, dsb) bisakah diceritakan!  

10.  Pernahkah ustadz/ustadzah mengonsultasikan kepada 

orangtuanya bahwa anak tersebut menjadi korban/pelaku 

bullying? 
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11.  Apa tanggapan dan reaksi yang diberikan orangtua 

pelaku/korban bullying? ceritakan! 

12.  Kebijakan apasaja yang diberikan pesantren dalam 

menangani kasus bullying? 

13.  Dampak apasaja yang ustadz/ustadzah lihat dari korban 

bullying dikamar atau lingkungan sekolah? (contoh: 

menyendiri, tidak percaya diri,dsb) ceritakan! 

14.  Menurut ustadz/ustadzah kriteria apasaja anak yang sering 

menjadi pelaku bullying? 

15.  Menurut ustadz/ustadzah kriteria apasaja anak yang sering 

menjadi korban bullying? 

16.  Apa harapan ustadz/ustadzah untuk anak yang pernah 

menjadi korban/pelaku bullying kedepannya? 

 

D. Pertanyaan untuk siswa kelas VII, VIII, IX Mts Madinatunnajah 

NO PERTANYAAN 

1.  Apakah kamu pernah mendengar apa itu Bullying? 

2.  Menurutmu apakah kekerasan yang terjadi pada siswa-

siswi di suatu sekolah merupakan hal yang wajar atau tidak 

wajar? Dapat Dijelaskan?  

3.  Menurutmu apasaja bentuk-bentuk bullying di sekolah? 

Jelaskan! 

4.  Pernahkah kamu menampar, memukul, menjambak, 

menjewer, menendang, atau  menyakiti secara fisik kepada 

orang lain? Jika iya apa alasannya! 

5.  Pernahkah kamu mengejek, mengucilkan, menggosipkan 

seseorang? Jika iya apa alasannya! 



107 
 

 
 

6.  Menurumu, apa yang terjadi dengan temanmu jika 

seseorang telah membullyinya?  

7.  Menurutmu, apakah wajar bila seseorang yang mempunyai 

kekurangan fisik   mendapat ejekan dari orang lain? 

Mengapa?  

8.   Biasanya orang melakukan aksi bullying dilakukan sendiri 

atau berkelompok? 

9.  Menurutmu kriteria seperti apa yang biasanya menjadi 

pelaku bullying? 

10.  Menurutmu kriteria seperti apa yang biasanya menjadi 

korban bullying? 

11.  Pernahkah kamu mendapatkan tindakan bullying di 

sekolah? Apa yang temanmu lakukan? Ceritakan! 

12.  Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapat tindakan 

bullying? 

13.  Apakah kamu pernah kehilangan barang-barang di sekolah? 

14.  Apakah  kamu  merasa  bermasalah  dengan  situasi  

tersebut  atau  merasa  baik-baik saja dengan situasi seperti 

itu?  

15.  Apakah kamu pernah menceritakan perlakuan tersebut 

kepada orang lain (guru, orang tua, teman, dll) ? Mengapa?  

16.  Jika pernah, apa tanggapan mereka terhadap tindakan 

bullying? 

17.  Menurutmu apakah ada pengaruh terhadap prestasi di 

sekolah akibat tindakan bullying?  

18.  Apakah  kamu  pernah  merasa  putus  asa  atau  minder  di  

saat-saat  tertentu akibat perlakuan bullying yang pernah 

kamu terima?   



108 
 

 
 

19.  Pernahkah kamu merasa kesepian dalam menjalani hari-

hari?  

20.  Menurutmu apa saja dampak yang dirasakan dari 

perlakuan-perlakuan bullying di sekolah? Jelaskan?  

21.  Apakah kamu mempunyai teman di sekolah? 

22.  pernahkah kamu mendapatkan tindakan bullying dari teman 

dekatmu sendiri? 

23.  pernahkah kamu melihat tindakan bullying yang dilakukan 

seseorang kepada temanmu? 

24.  Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat langsung 

kejadian bullying tersebut? jelaskan! 

25.  Apa harapanmu untuk sekolah dalam memberikan 

kebijakan anti-bullying? Jelaskan! 

26.  Upaya apa saja yang sudah dilakukan sekolah dalam 

menangani anti-bullying? 

27.  Apasaja yang kamu ketahui mengenai sekolah dalam 

menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying? 

28.  Apakah orangtuamu ikut serta dalam mendukung adanya 

kebijakan anti-bullying disekolah? Jelaskan! 

29.  Bagaimana perasaanmu ketika sekolah memberikan 

peraturan mengenai kebijakan anti-bullying? jelaskan! 

30.  Bagaimana perubahan lingkungan sekolah ketika 

diterapkannya kebijakan anti-bullying? 

31.  Apa harapanmu kepada sekolah setelah diberlakukannya 

kebijakan anti-bullying tersebut? 
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Lampiran 2: Daftar Dokumen 

DAFTAR DOKUMEN 

NO JENIS DOKUMEN 

1 Gambaran umum Mts Madinatunnajah 

a. Identitas sekolah 

b. Sejarah Mts Madinatunnajah 

c. Visi dan Misi 

d. Data Guru 

e. Data Siswa 

f. Sarana Prasarana 

g. Ekstrakurikuler  

2 Pedoman pelanggaran/tata tertib sekolah 

3 Foto kegiatan sekolah 
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Lampiran 3: Data Siswa 

NAMA KELAS 
KODE 

ROMBEL 
JENIS 

KELAMIN 

Agung Putra Wirana 8A 01 L 

Ahmad Fahmi Ramadhan 8A 01 L 

Afriza Bagas Pahlevi 8B 02 L 

Ahmad Asyrofu Wildan 8B 02 L 

Ananda Rifky 8B 02 L 

Bondan Ramadhan  8A 01 L 

Daffa Nailul Ramadhan 8A 01 L 

Davi Permana 8A 01 L 

Dava Pratama 8B 02 L 

Fahmi Al Hafidz 8B 02 L 

Farel Ahmad Rayhan 8B 02 L 

Fariz Sayyid Assabiq 8B 02 L 

Fandi Akhmad Akbar 8A 01 L 

Farish Jam'an  8A 01 L 

Habib Rizki Fadilah 8A 01 L 

Hudan Muhammad Rizki 8A 01 L 

Haikal Satria 8B 02 L 

Ilarius Rekon 8B 02 L 

Ilham Gusti Bimasyahjaya 8B 02 L 

Ilyasa 8B 02 L 

Jaka Ghazy Nabil 8A 01 L 

Lintar Sulthon Al-Mauliya  8A 01 L 

Maulana Adnan Atthouriq 8A 01 L 

Mohammad Fathir Pahlevi 8A 01 L 

Mufid Nailar Ridho 8A 01 L 

Mohammad Afreza Attar 8B 02 L 

Mu'amar Zaka Nurmustofa 8B 02 L 

Muhammad Al Raziq Wilson Angkat Sutan 8B 02 L 

Muhammad Fadhli 8B 02 L 

Muhammad Hafiz Alawi 8B 02 L 

Muhammad Rafa Mulya 8B 02 L 

Muhammad Ridhwan Rahmaandani 8B 02 L 

Muhammad Rizky Wahyudi 8B 02 L 

Muhammad Sobri 8B 02 L 
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Muhamad Kautsar Fayad 8A 01 L 

Muhammad Al Haikari 8A 01 L 

Muhammad Dhanny Mulyana 8A 01 L 

Muhammad Falih Mahdi Romadhon 8A 01 L 

Muhammad Iqrar Fathir 8A 01 L 

Muhammad Rayyan Al-Mutawakkil 8A 01 L 

Muhammad Ridwan 8A 01 L 

Muhammad Shodqi Ramadhan 8A 01 L 

Nandar Shello Pratama 8A 01 L 

Paulinus Lekan 8A 01 L 

Ramdhan Fikri Setiawan 8B 02 L 

Reza Rama Putra 8B 02 L 

Ridho Abdul Hafiz  8B 02 L 

Rasyid Adam Alfatih 8A 01 L 

Reza Septian Andriansyah 8A 01 L 

Rio Albuchori 8A 01 L 

Romy Ibnu Arifin 8A 01 L 

Solekhudin Al Gifary 8A 01 L 

Syahrul Rahmadani 8A 01 L 

Syahirsyah Wafiy Azhani 8B 02 L 

Tahmid Tohir Hartono 8B 02 L 

Tubagus Arifin Zahid 8B 02 L 

Taufik Qurahman Sholeh 8A 01 L 

Zybrila Ahmad Izharul Haq 8A 01 L 

Yasir Malik Abidillah 8B 02 L 

Abelisah 8C 03 P 

Adira Eka Sasmita 8C 03 P 

Aina Dhiya Qalbaha 8C 03 P 

Anjani Selma 8C 03 P 

Antya Arista Utami 8C 03 P 

Aulia Kamilah Putri Muzakky 8C 03 P 

Azzumi Syafa Andini 8C 03 P 

Afifi Ainurohmah 8E 05 P 

Ana Siti Sa'diah 8E 05 P 

Annisa Zahwa Damayanti 8E 05 P 

Annisa Apriliana 8D 04 P 

Ara Afiatul Husna 8E 05 P 
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Auliya Nur Sabrina 8E 05 P 

Azkya Nur Fauziyah 8E 05 P 

Afiah Zulfalhauro 8D 04 P 

Aliza Nur Rahmah 8D 04 P 

Apriyanti Arsika Kirani 8D 04 P 

Aulia Rahmasari Abdullah 8D 04 P 

Azizah Anindita Andini 8D 04 P 

Alya Nur Istiqomah 8E 05 P 

Bunga Rahmah Yanti 8D 04 P 

Elvira Wendry 8C 03 P 

Ersa Juni Yanti 8C 03 P 

Eka Nur Afifah 8D 04 P 

Emirat Iffatul Fajriyah 8D 04 P 

Elvina Wendry 8E 05 P 

Eridha Syahriani Hasugian 8E 05 P 

Fauziyyah Desriyanti Nabiilah 8C 03 P 

Fitria Hurriyatul Makkati 8C 03 P 

Fathia Andina Salsabila 8D 04 P 

Fidela Maulida 8D 04 P 

Firda Putri Lestari 8E 05 P 

Hasna Mailani Zahrotul Fida 8C 03 P 

Hafizhah Muthmainnah 8D 04 P 

Hana Amalia 8E 05 P 

Irna Azizah Rachmah 8D 04 P 

Jasinda Arba Lestari 8E 05 P 

Juhaifa Nia Safitri 8C 03 P 

Korrie Abdhie 8C 03 P 

Khansa Diani Az Zahra 8D 04 P 

Khilizah Zuhrotunnisa 8E 05 P 

Lintang Danara 8E 05 P 

Luann Agnetha Raak 8E 05 P 

Lusiana Riti 8E 05 P 

Maheswari Anggun Kusumastuti 8C 03 P 

Melsi Hoiro Najwa 8C 05 P 

Mila Handayani 8C 03 P 

Miranyanti Leman 8E 05 P 

Marvira Minda Putri 8D 04 P 
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Mita Rahayu Setiyowati 8D 04 P 

Nabila Zulfiyatunnufus 8E 05 P 

Nabila Hanan  8D 04 P 

Nadya Savitri 8E 05 P 

Nadya Faujiyah 8D 04 P 

Nadya Arafah Tuzahra 8C 03 P 

Najwa Syifa Ibtihal 8E 05 P 

Nailah Rahadatul Aisy An Naura 8D 04 P 

Nayla Az-Zahra 8D 04 P 

Nayla Cahaya Puteri  8E 05 P 

Nayla Del Fahira 8D 04 P 

Nazwa Salsabila 8D 04 P 

Nabiha Khansa Elgafika 8C 03 P 

Nailah Azzahra 8C 03 P 

Nanda Fauziah 8C 03 P 

Nazsila Fadia Rahmah 8C 03 P 

Nesya Sheva Rabbani  8E 05 P 

Novi Ramadhani 8D 04 P 

Novita Sahara 8E 05 P 

Nisa Nuzulina Rizkyani 8C 03 P 

Nurisa Wika Lestari 8C 03 P 

Oktavia Safitri 8D 04 P 

Puput Octaviana Siam 8C 03 P 

Puan Malafisha T. D 8E 05 P 

Ravita Mutiara  8C 03 P 

Raida Sahroni 8D 04 P 

Regina De Camela 8D 04 P 

Safina Nurdiana 8C 03 P 

Salfa Aulia Pitri 8C 03 P 

Salsabila Alexa A 8E 05 P 

Shabrina Rizqiah Sahla 8C 03 P 

Siti Nurkholiso 8C 03 P 

Sahla Nuha Kamilah 8E 05 P 

Sarmilah Zahroh 8E 05 P 

Siti Nur 'Azizah 8E 05 P 

Syifa Aisyah Rahmah 8E 05 P 

Safira Maulidina As Syifa 8E 05 P 
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Safira Rahma Agustin 8D 04 P 

Salma Zahira 8D 04 P 

Siti Julya Az-zahra 8D 04 P 

Syawalia Azzahra Setiyono 8D 04 P 

Tasya Aulia  8C 03 P 

Yumika Rhaina Zahraeni 8E 05 P 

Yuwana Fasha Salsabila 8C 03 P 

Zahira Alifia 8D 04 P 

Zahra Tsania Afriadi 8D 04 P 

Zahra Ardila 8E 05 P 

Zahwa Dinda Rasyikah 8E 05 P 

Zahra Aulia Amarta 8C 03 P 

Zaskya Aqida'tul Izza 8C 03 P 

Zia Zikrani Al-Kinan Danusantara 8D 04 P 

ABDULLAH HARUN SALSABIL 7A 01 L 

AFARREL SHANDIKA RAHMAN 7A 01 L 

AHMAD AFRIZAL 7A 01 L 

AHMAD FAIZ 7A 01 L 

AHMAD FAUZAN ALGHIFARI 7A 01 L 

AHMAD ZULAIDI 7B 02 L 

AS'AD 7B 02 L 

AJI NUGRAHA 7A 01 L 

AKHMAD HAEKAL SHADEK 7A 01 L 

ALBAR ARDIANSYAH 7A 01 L 

ANANDA ABYAN RAUSIN 7A 01 L 

ARIF MAULANA ILHAM 7A 01 L 

ARKAN MUNTAZHAR 7A 01 L 

BINTANG SATRIO PUTRA DAMARIANTO 7A 01 L 

DENY RAPI AKBAR 7A 01 L 

DIMAS MUHAMMAD FAJRI 7A 01 L 

DZAKI AMMAR AL-HAKIM 7A 01 L 

ERKAN PRASETYO 7A 01 L 

FADHLI AHMAD FAUZAN 7B 02 L 

FADILLAH AHMAD FAISAL 7B 02 L 

FAKHRI AKHMAD 7A 01 L 

FAUZAN SAMUDRA HARYANTO 7A 01 L 

FACHRY ABDUL JABBAR 7B 02 L 
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FATHAN MUBIN 7B 02 L 

FIKRI ARRASYID 7B 02 L 

FHAEDRA PUTRADITAN 7A 01 L 

GABRIEL AMIR FATWA 7A 01 L 

GEOVANI GUFRON RAMADHAN 7B 02 L 

GHAZI NOUVAL KUSUMA 7A 01 L 

GILANG RIFQI MAULANA 7A 01 L 

HIJRIL MUHAMMAD AKRAM 7B 02 L 

HILMAN KASYAF ABDURROHIM 7B 02 L 

KEYZAR RAFIF FATHANSYAH 7A 01 L 

KHATIBUL UMAM 7B 02 L 

MOHAMAD FAREL VALENTINO 7A 01 L 

MUHAMMAD AFFAN ABDILLAH 7A 01 L 

MUHAMMAD ALFIDHO ARYADHI 7A 01 L 

MUHAMMAD ARKHAN 7A 01 L 

MUHAMMAD FAZLI ARIFQILLAH 7A 01 L 

MUHAMMAD KHAIRON NASIR 7A 01 L 

MUHAMMAD MAFAZA RAMADHAN 7A 01 L 

MUHAMMAD RAFLI ALFARREL 7A 01 L 

MUHAMMAD SA'ID AL ASYROFI FN 7A 01 L 

MUHAMMAD TAUFIK RAMADHAN 7A 01 L 

MUHAMMAD AL-FATH 7B 02 L 

MUHAMMAD ARFI RAMDHANI 7B 02 L 

MUHAMMAD ASFAN 7B 02 L 

MUHAMMAD DAFA AL BISYRI 7B 02 L 

MUHAMMAD FADLY 7B 02 L 

MUHAMMAD FAUZAN SURYA FADILLAH 7B 02 L 

MUHAMMAD ILHAM SEMPURNA 7B 02 L 

MUHAMMAD LUTHFI RAMADHAN 7B 02 L 
MUHAMMAD RASYA ALBANI 7B 02 L 

MUHAMMAD RASYA ANDRIANNUR 7B 02 L 

MUHAMMAD RIZKY AKBAR 7B 02 L 

MUHAMMAD RIZQ HAYYAN DZAKWAN 7B 02 L 

MUHAMMAD RIZQI RAMADHAN 7B 02 L 

NAZWAN ADIVA 7B 02 L 

NOVA RIZKY RAMADHAN 7B 02 L 

RADITYA PUTRA RAHMAN 7A 01 L 
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RAFLY BARA ROZLY 7B 02 L 

RAFLY RAMADHANI AS'AT 7B 02 L 

RAIHAN AL FARIZI 7B 02 L 

RAIHAN ANANDA CENU 7B 02 L 

RASHSYA RADITYA MAULANA 7B 02 L 

RAYHAN AL-FARIZI 7B 02 L 

RIVQI ANDRIYANSYAH 7B 02 L 

RIZKI AGUSTA 7B 02 L 

SULTAN ALFATH SALAFI 7B 02 L 

SUNAN DRAJAT 7B 02 L 

SYAUQI  JULIAN ALTHAF 7B 02 L 

SYEIKRHAZZHRAF SYAZIEFF 7A 01 L 

YUDHISTIRA KARTA RAHARJA 7A 01 L 

ZIDHAN REZA RAMDHAN 7B 02 L 

ZUMAR AHMAD ZAIDAN AL QUDS 7B 02 L 

ADELIA PUTRI KHOIRUNNISA 7C 03 P 

ALDINI NURAINI PUTRI 7C 03 P 

ALIFA MUTIARA FITRIANI 7C 03 P 

ALIYA CAHYANI 7C 03 P 

ALYA NUR AISYAH 7C 03 P 

ANATASYA TRI HANDAYANI 7C 03 P 

ARSILAH NURUL HIDAYANI 7C 03 P 

A'ATIATURRAHMAH 7D 04 P 

ADISTA IVA GANTARI 7D 04 P 

ALYA NABILA 7D 04 P 

ANNISA ALIFIANTI 7D 04 P 

ASLA DEASYANA 7D 04 P 

AULIA BILQIS DEVIANSYAH 7D 04 P 

AISYAH BUNGA 7E 05 P 

AISYAH RAHMANDA 7E 05 P 

ALICEYA SYAWALI SYAHRUL 7E 05 P 

AMIRA HANIFA ORYZA SATIVA NURSYIAH 
RIYADI 

7E 05 P 

ANASYA CAHYA RAMADANI 7E 05 P 

AURELIA AZAHRA RAMADHANI 7E 05 P 

AZZAHRA QUR'ANIQUE KURNIA 7E 05 P 

BILQIS FATIHA 7C 03 P 

BINTANG AURAELIA YAASMIIN 7E 05 P 
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CINTA SEKAR AULYA 7C 03 P 

DEVA ANINDYA ISLAM 7E 05 P 

DHAFINA RIZQIANTI 7E 05 P 

DEWI FARIKHA KUMALA SARI 7C 03 P 

DWI MARSYA 7C 03 P 

FALDA ANZAMI SISWADI 7C 03 P 

FADIA NUR ANNISA 7D 04 P 

FADHILLAH LINTANG WULANDARI 7E 05 P 

FAUZIAH ZAHIRA WAFA 7D 04 P 

FIKA JUNITA LILI 7C 03 P 

FRISKA NOVRYANTI 7C 03 P 

GINA TAZKIYAH 7E 05 P 

HANY KHOERUNNISA ANNUR 7C 03 P 

HELGA AURYN ELVARETTA 7C 03 P 

HUMAIRA SYIFA RAMADHANY 7D 04 P 

IHYA NURMA S 7E 05 P 

INTAN SUCI HIKMAWATI 7C 03 P 

KANAYA DEWI SULISTYOWATI 7D 04 P 

KESYA NAURA PUTRI 7D 04 P 

KHAYSHA NURSHIFA AZZAHRA 7D 04 P 

KEIZA NAAFILAH AULIA 7C 03 P 

KINARA CAHYA WULANDARI 7E 05 P 

LAILA NABILLAH LOVPANI 7E 05 P 

LATIFA HUSNA APRILLIA 7C 03 P 

MAULIDA KHASANAH 7C 03 P 

MOZA NURUL OKTAVIA 7C 03 P 

MELANI EKA PUTRI 7E 05 P 

MARZELY THUFAILAH HATTA 7D 04 P 

MUTIANGATUS SALMA SUPARNO 7D 04 P 

MUTIARA NUR N 7D 04 P 

NABILA NUR RAHMA 7D 04 P 

NABILA MAHADIVA SALSABIL 7C 03 P 

NADHIRA PRAMASYA PUTRI 7C 03 P 

NADIA SALSABILA 7C 03 P 

NAILA SALSABILA 7E 05 P 

NAJLA AULIA SALSABILA MACHMUD 7E 05 P 

NAJWA SYARAFINA 7E 05 P 
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NAYLA HASNA HANIAH 7E 05 P 

NAZMA MAMDHUHAH 7E 05 P 

NAZWA NUR RAHMADANIA 7D 04 P 

NELZA AYU AL ZAHRA 7D 04 P 

NIRBITA SAFA SADINA 7D 04 P 

NOLA AMELIA 7E 05 P 

PUTRI SYAILA RAHMANI 7E 05 P 

QIARA ANJANI 7D 04 P 

RAHMA PRAWIRA NEGARA 7C 03 P 

REFA NUR ARIYANTI 7C 03 P 

RIZKHA AULIA ZAHRANI 7C 03 P 

R.M NABRESA HARIR 7E 05 P 

RAHMA ANNISA ISABEL DA SILVA 7E 05 P 

RIFDA SAKINA 7E 05 P 

RABIATUL ADAWIYAH 7D 04 P 

RIZRA INTAN NOVIANA 7D 04 P 

ROSVALIA CHUMAIDA HABIBIE 7D 04 P 

SALSA RAMADHANI CAHYA MILANISTI 7D 04 P 

SARAH AULIA SANTOSO 7D 04 P 

SYAHLA KAILA ATIQOH 7D 04 P 

SYAKILAH MAULIDA 7D 04 P 

SABRINA MUTIARA FATIYA 7E 05 P 

SAFIRA SALSABILLA 7E 05 P 

SALWA NABILA 7E 05 P 

SHOFIYATU AL FUADAH 7E 05 P 

SITI KHAIRLA FATHUROZI 7E 05 P 

SABINA FAUZIAH FERLI 7C 03 P 

SALMA KARIMA 7C 03 P 

SALTHA FINANDA 7C 03 P 

SILVIA NUR RACHMAN 7C 03 P 

SITI AMALIA RISANTI 7C 03 P 

TATIA ZAHRA RAMDHAN 7E 05 P 

TAZKIA IRDINA KHALISH 7E 05 P 

TIARA CAHYA KAMILAH 7C 03 P 

TYAS KUSUMADEWI 7C 03 P 

UMMU AULIA DHIYAATUZZAHRA SHIDQI 7E 05 P 

VANESSA TRI FATHONAH 7D 04 P 



119 
 

 
 

WIDYA TSAQIB FUDHALA 7C 03 P 

WINDI CAHYANI 7C 03 P 

ZAHRA ADELLIA RAHMAN 7D 04 P 

ZAHRA MAULIDA PUTRI JUNAEDI 7E 05 P 

ZAHRA NAJWA F 7E 05 P 

ZAHRA RISQI AULIA 7D 04 P 

ZERLINA VANIA 7D 04 P 

SITIHALIMATUSA'DIYAH 7E 05 P 

NADIRA AULIA WIJAYA 7D 04 P 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU BK 

Nama   : Arsan, S.Pd.i 

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2020 

Tempat : Whatsapp (Online) 

P :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

A : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

P : Menurut bapak apakah di sekolah ini pernah terjadi sebuah tindakan 

bullying?  

A : Pernah, biasanya bullying terjadi berawal dari tindakan bercanda 

mereka dan akhirnya menjadi berlebihan. 

P :  tindakan bullying apa saja yang pernah bapak temui? 

A : Pengucilan, bullying verbal serta visik. 

P : Bagaimana bapak menangani kasus bullying di sekolah? Jelaskan! 

A : Dengan memanggil si pelaku bullying dan memberikan sanksi kepada 

pelaku bullying tersebut agar tidak mengulanginya lagi. 

P : Adakah peraturan khusus yang dibuat sekolah mengenai kasus 

bullying? 

A :  Ada, yaitu dilarangnya melakukan bullying terhadap sesama. 

P : Strategi apa yang dilakukan sekolah dalam menangani kasus bullying? 

A : 1. Dengan selalu menekankan kasus bulling di setiap perkumpulan. 

  2. Semua guru berkomitmen memberantas bullying 

  3. Membuat mata-mata khusus tindakan bullying. 

 P : Pernahkan bapak menerima siswa bercerita bahwa ia pernah 

mendapatkan tindakan bullying? Tindakan apa saja yang bapak 

lakukan?  
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A : Pernah, mendengarkan cerita siswa tersebut, setelah itu memberikan 

nasihat serta masukan agar anak tersebut tidak minder terhadap teman-

temannya. 

P : Pernahkan bapak mengonsultasikan tindakan siswa yang menjadi 

pelaku/korban bullying kepada orang tuanya? 

A : tidak, karena tindakan bullying di sekolah masih bias diatasi. 

P : Bagaimana cara bapak memberi kesadaran terhadap dampak buruk 

bullying kepada siswa-siswa? 

A : Dengan mengadakan pengarahan kepada peserta didik, bahwa tindakan 

bullying sangat membahayakan dan akan menimbulkan kurangnya rasa 

percaya diri, anak menjadi stress. 

P : Tindakan bullying apa saja yang paling besar yang pernah dilakukan 

siswa di sekolah? 

A : bullying fisik. 

P : Kriteria seperti apasaja siswa yang pernah menjadi korban bullying 

yang pernah bapak temui? 

A : Anak yang tidak memiliki teman dan anak yang pendiam. 

P : Kriteria seperti apasaja siswa yang pernah menjadi pelaku bullying 

yang pernah bapak temui? 

A : selalu ingin berkuasa, mudah marah-marah, dan tidak memiliki rasa 

bersalah. 

P : Apasaja yang pernah sekolah lakukan dalam memberikan informasi 

mengenai bullying? 

A : Dengan mengadakan seminar tentang dampak bullying, selalu 

memberikan pengarahan di setiap pertemuan. 

P : Bagaimana tanggapan bapak jika ada siswa yang sampai dikeluarkan 

karena menjadi pelaku bullying? 
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A : sudah seharusnya anak yang selalu menjadi pelaku bullying, apabila 

tidak biasa dinasihati dan diberikan sanksi ringan dan dia masih terus 

melakukannya maka dikeluarkan adalah jalan terbaik. 

P : Kebijakan apasaja yang dibuat sekolah dalam menangani kasus 

bullying? Bias dijelaskan! 

A : Membuat slogan anti bullying, memberikan sanksi yang berat kepada 

pelaku bullying sampai dikeluarkan dari sekolah. 

P : Bagaimana cara sekolah dalam menginformasikan kebijakan anti 

bullying kepada seluruh siswa agar mereka mendengar dan merasa 

takut dengan adanya kebijakan tersebut? Jelaskan! 

A : dengan mengumpulkan mereka semua, setelah itu baru diberi tahu 

kebijakan-kebijakan yang ada dan jika melanggar apa 

konsuekuensinya. 

P : Upaya apasaja yang sudah dilakukan sekolah dalam penanganan anti 

bullying? 

A : Membuat poster anti bullying, selalu mengawasi mereka, menghindari 

perkumpulan dalam skala kecil yang tidak diawasi. 

P : Apa saja komponen-komponen penting yang dibuat sekolah dalam 

kebijakan anti bullying? 

A : Membuat anti bullying, bekerjasama dengan pihak luar baik kepolisian 

maupun orang tua siswa. 

P : Apakah ada faktor pendukung dalam penanganan anti bullying 

tersebut? 

A : Tentu ada. 

P : Apakah ada faktor penghambat ketika sekolah menerapkan kebijakan 

anti bullying? 

A : Alhamdulillah sejauh ini tidak ada penghambat. 
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P :Perubahan apa saja yang bapak lihat atau rasakan setelah 

diberlakukannya kebijakan anti bullying di sekolah terhadap siswa? 

A : Anak-anak menjadi lebih nyaman dalam belajar, suasana sekolah jadi 

lebih tentram. 

P : Apa harapan bapak untuk siswa yang menjadi korban/pelaku untuk 

kedepannya? 

A : Untuk pelaku bullying, hindarilah tindakan bullying karena setiap 

manusia itu tidak ada yang sempurna, jangan sampai kamu merasakan 

apa yang dirasakan korban bullying. Semoga kedepannya menjadi lebih 

baik lagi. 

  Untuk korban bullying, tetap semangat dalam belajar, semoga tidak 

mengurangi tingkat kepercayaan diri yang berlebihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 
 

Lampiran 4: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN WALI KELAS 

Nama   : Muazir Akbar, S.Pd.i 

Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2020 

Tempat : Whatsapp (Online) 

P :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

M : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

P : Apa yang ibu/bapak ketahui tentang bullying? 

M : Bullying adalah tindakan menghina atau melakukan tindakan yg kurang 

disukai. 

P : Bagaimana jika terjadi perilaku bullying di sekolah? 

M : Jika ada perilaku bullying di sekolah maka akan kami beri pengarahan 

dan peringatan agar tidak mengulangi prilaku bulying tersebut. 

P : Bentuk-Bentuk tindakan bullying apasaja yang bapak ketahui? 

M : Bullying secara fisik,verbal dan social. 

P : Perilaku bullying apasaja yang ibu/bapak sering temui di lingkungan 

sekolah?  

M : Biasanya yang terjadi disekolah bullying dalam bentuk saling ejek ,tapi 

itu semua didasari dari tindakan bercanda. 

P : Apakah ada siswa yang pernah bercerita kepada bapak bahwa ia pernah 

mendapat perlakuan-perlakuan seperti diejek, dicemooh, dipukul, 

dikucilkan, dsb? Dapatkah  bapak ceritakan?  

M : Pernah,dia bercerita bahwa dia dicemooh karena dia anak yang malas 

sehingga banyak teman yang mencemoohnya 

P : Apa tanggapan atau reaksi bapak mengenai hal tersebut? 
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M : Kami berikan pengertian serta nasehat-nasehat yang bisa 

membangkitkan kembali semngat belajarnya. 

P : Siapa saja yang berperan aktif dalam menangani kasus bullying di 

sekolah? 

M : Biro pengasuhan santri, wali kelas serta pembimbing kamar dan kakak 

kelas. 

P : Tindakan apa saja yang bapak lakukan dalam menangani tindakan 

bullying?  

M : Memberikan hukuman terhadap pelaku bullying dan perhatian kepada 

korban. 

P : Bagaimana cara bapak memberi kesadaran terhadap dampak buruk 

bullying kepada siswa? 

M : Mengadakan seminar apa dampak bullying dan memberikan peringatan 

keras terhadap pelaku bullying. 

P : Menurut bapak apakah perlakuan bullying penting untuk ditangani?  

M : Penting sekali,karena dampak dari bullying akan mengganggu 

psikologi anak kedepannya dan dalam keadaan sehari-harinya. 

P : Dampak apa saja yang terjadi pada korban bullying yang pernah 

ibu/bapak temui? 

M : Menjadi kurang percaya diri, Menjadi lebih pendiam, Menghindar dari 

teman dalam bergaul. 

P : Menurut bapak kriteria seperti apa saja anak yang sering menjadi 

pelaku bullying? 

M : Suka berkuasa,sok jagoan,dan selalu menindas yang lemah. 

P : Menurut bapak kriteria seperti apa saja anak yang sering menjadi 

korban bullying?  

M : Pendiam, kurang bergaul ,terlihat lemah , memiliki masalah pribadi. 
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P : Apakah bapak memberi perlakuan atau perhatian khusus kepada 

korban/pelaku bullying di kelas? 

M : Iya, karena dengan begitu korban bullying merasa mempunyai 

pelindung. 

P : Bagaimana bapak dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas 

dari bullying? 

M : Dengan cara mengadakan kegiatan yang membutuhkan kerja sama , 

dan menghindarkan adanya perkumpulan diluar pantauan guru. 

P : Kebijakan apa saja yang dibuat sekolah dalam menangani perilaku 

bullying? Bisa dijelaskan!  

M : Mendidik seluruh peserta didik agar dapat mengidentifikasi perilaku 

kekerasan, Mengajari guru/siswa harus belajar bagaimana menyikapi 

perilaku bullying untuk mengantisipasinya  

P : Bagaimana cara sekolah dalam menginformasikan kebijakan anti-

bullying kepada seluruh siswa agar mereka mendengar dan merasa 

takut dengan adanya kebijakan tersebut? jelaskan! 

M : Memberikan efek jera, seperti memanggil orang tua nya dan 

mengeluarkan anak tersebut dari sekolah. 

P : Upaya apasaja yang telah dilakukan sekolah dalam penanganan anti-

bullying? 

M : Membuat poster anti bullying, memberikan pengarahan. 

P : Apasaja komponen-komponen penting yang dibuat sekolah dalam 

kebijakan anti-bullying? 

M : Keamanan sekolah yang selalu diawasi. 

P : Dalam membentuk kebijakan anti-bullying apakah sekolah melakukan 

kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah? 
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M : Tidak, selama kami bisa menangani sendiri untuk kasus tersebut, 

apabila memang sudah keterlaluan baru kami bekerja sama dengan 

orang tua korban. 

P : Apakah ada faktor pendukung dalam penanganan anti-bullying 

tersebut? 

M : Yaitu dengan meningkatkan kerja sama. 

P : Apakah ada faktor penghambat ketika sekolah menerapkan kebijakan 

anti-bullying? 

M : Adanya kontroversi antara pihak sekolah dengan orang luar. 

P : Perubahan apasaja yang bapak lihat atau rasakan setelah 

diberlakukannya kebijakan anti bullying di sekolah terhadap siswa? 

M : Siswa menjadi semangat dalam belajar dan lebih percaya diri. 

P : Apa harapan bapak terhadap siswa yang menjadi pelaku bullying dan 

terhadap siswa yang menjadi korban bullying untuk ke depannya? 

M : Semoga bullying tidak terjadi disekolah kami dan pelaku bullying 

segera jera dan korbannya tidak mendapatkan trauma yang 

berkepanjangan. 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN GURU 

Nama   : Diah Ayu Pitaloka, S.Pd.i 

Hari/Tanggal : Rabu, 06 Mei 2020 

Tempat : Whatsapp (Online) 

P :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

D : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

P : Apa yang ibu ketahui tentang bullying? 

D : Bullying adalah suatu tindakan menghina atau menjatuhkan seseorang 

melalui kekerasan dan perkataan. 

P : Bagaimana jika terjadi perilaku bullying di sekolah? 

D : Akan berdampak negatif pada murid. 

P : Bentuk-Bentuk tindakan bullying apasaja yang bapak ketahui? 

D : Body shaming, mengolok-olok. 

P : Perilaku bullying apasaja yang ibu sering temui di lingkungan sekolah?  

D : Dicemooh, dikucilkan, dipukul. 

P : Apakah ada siswa yang pernah bercerita kepada ibu bahwa ia pernah 

mendapat perlakuan-perlakuan seperti diejek, dicemooh, dipukul, 

dikucilkan, dsb? Dapatkah  bapak ceritakan?  

D : Seorang anak sering di bully karena ia tumbuh tidak seperti anak 

diusianya, bertubuh kecil, dianak seusianya dan sementara teman-

temannya bertubuh lebih besar, sering mendapat julukan yang tidak 

baik, dan anak tersebut menjadi insecure dan mendapat perlakuan tidak 

baik. 

P : Apa tanggapan atau reaksi ibu mengenai hal tersebut? 

D : Mengkroscek, menuntut tegas, memberi hukuman pada pelaku. 
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 P : Siapa saja yang berperan aktif dalam menangani kasus bullying di 

sekolah? 

D : Guru, teman, kakak kelas, Bimbingan Konseling. 

P : Tindakan apasaja yang ibu lakukan dalam menangani tindakan 

bullying?  

D : Memberi hukuman kepada pelaku dan memberi perhatian lebih kepada 

korban. 

P : Bagaimana cara ibu memberi kesadaran terhadap dampak buruk 

bullying kepada siswa? 

D : Mengadakan seminar tentang dampak bullying dan memberikan 

peringatan keras kepada seluruh siswa. 

P : Menurut ibu apakah perlakuan bullying penting untuk ditangani?  

D : Sangat penting, karena dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi 

belajar. 

P : Dampak apasaja yang terjadi pada korban bullying yang pernah ibu 

temui? 

D : Menjadi emosional, menurunnya prestasi. 

P : Menurut kriteria seperti apasaja anak yang sering menjadi pelaku 

bullying? 

D : Tidak memiliki rasa empati dan rasa iba, mudah marah dan berkuasa. 

P : Menurut ibu kriteria seperti apasaja anak yang sering menjadi korban 

bullying?  

D :  Menjadi pendiam dan tidak percaya diri. 

P : Apakah ibu memberi perlakuan atau perhatian khusus kepada 

korban/pelaku bullying di kelas? 

D : Iya, agar si pelaku menyesali yang diperbuat, agar korban tidak merasa 

dikucilkan. 
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P : Bagaimana ibu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari 

bullying? 

D : Mempertegas adanya sanksi berat untuk yang melakukan bullying. 

P : Kebijakan apasaja yang dibuat sekolah dalam menangani perilaku 

bullying? Bisa dijelaskan!  

D : Sekolah memberikan hukuman, kepada yang melakukan bullying, 

memberi tindak lanjut kepada kedua pihak, memberi jalan keluar yang 

terbaik pada keduanya.  

P : Bagaimana cara sekolah dalam menginformasikan kebijakan anti-

bullying kepada seluruh siswa agar mereka mendengar dan merasa 

takut dengan adanya kebijakan tersebut? jelaskan! 

D : Kepala sekolah dan guru menjelaskan bahwan bullying perilaku tidak 

terpuji. 

P : Upaya apasaja yang telah dilakukan sekolah dalam penanganan anti-

bullying? 

D : Menindaklanjuti kepada pelaku yang melakukan bullying. 

P : Apasaja komponen-komponen penting yang dibuat sekolah dalam 

kebijakan anti-bullying? 

D : Keamanan siswa, kenyamanan sekolah, mengembalikan semangat 

siswa. 

P : Dalam membentuk kebijakan anti-bullying apakah sekolah melakukan 

kerjasama dengan pihak lain di luar sekolah? 

D : Pihak sekolah pasti akan melakukan kerja sama dengan yang di luar 

sekolah seperti pihak kepolisian. 

P : Apakah ada faktor pendukung dalam penanganan anti-bullying 

tersebut? 

D : Yaitu dengan meningkatkan dalam bersosialisasi. 
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P : Apakah ada faktor penghambat ketika sekolah menerapkan kebijakan 

anti-bullying? 

D : Terdapat kontroversi atau tidak ada kesepakatan sekolah dengan pihak 

luar. 

P : Perubahan apasaja yang ibu lihat atau rasakan setelah diberlakukannya 

kebijakan anti bullying di sekolah terhadap siswa? 

D : Berkurangnya bullying di lingkungan sekolah dan siswa dapat belajar 

dengan konsentrasi. 

P : Apa harapan ibu terhadap siswa yang menjadi pelaku bullying dan 

terhadap siswa yang menjadi korban bullying untuk ke depannya? 

D : Untuk pelaku bullying, agar mendapatkan titik jera dan menyesali apa 

yang telah diperbuat. 

  Untuk korban bullying, semoga tidak mendapatkan trauma. 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING KAMAR 

Nama   : Abdul Rozak 

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Mei 2020 

Tempat : Whatsapp (Online) 

P :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

R : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

P : Apa yang ustadz ketahui mengenai bullying? 

R : bullying adalah hal yang merugikan yang membuat siswa atau santri 

menjadi cenderung takut dan hilangnya percaya diri. 

P : Apakah pernah terjadi tindakan bullying yang dilakukan siswa Mts di 

kamar atau lingkungan pesantren? 

R : Ya, pernah 

P : Tindakan bullying apasaja yang sering dilakukan siswa Mts di kamar 

atau lingkungan pesantren? 

R : Tindakan bullying yang biasa dilakukan oleh santri adalah saling 

mengejek satu sama lain. 

P : Tindakan apa yang ustadz lakukan ketika menemukan santri yang 

sedang melakukan aksi bullying? Jelaskan! 

R : Menindaknya dengan tegas, dan memberi peringatan kepada pelaku 

pembullyian tersebut. 

P : Adakah peraturan khusus yang dibuat pesantren mengenai kasus 

bullying? 

R : Ya, Ada 

P : Strategi apa yang ustadz lakukan dalam menangani kasus bullying? 
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R : Dengan menasihati, atau mengingatkan para siswa atau santri untuk 

tidak membuly dan memberikan sedikit penekanan agar anak tersebut 

berhenti melakukan pembullyian. 

P : Tindakan bullying apa yang terbesar yang pernah dilakukan siswa Mts 

di kamar atau lingkungan pesantren? 

R : Mengganggunya ketika sedang tidur malam. 

P : Bagaimana ustadz memberikan kesadaran mengenai dampak buruk 

bullying kepada santri? 

R : Dengan memberi pengetahuan tentang dampak-dampak buruk bullying 

serta memberi peringatan secara terus menerus ketika terjadi bullying. 

P : Adakah siswa yang pernah bercerita bahwa ia sedang atau pernah 

mengalami tindakan bullying? (Contoh: diejek, diintimidasi, difitnah, 

dsb)? 

R : Ya pernah, ada seorang santri atau siswa yang bercerita karena dirinya 

selalu di fitnah menyontek oleh teman dekatnya sehingga dia 

mendapatkan nilai bagus, sedangkan nilai yang didapatnya tersebut 

berupa hasil dari usahanya sendiri bukan menyontek, karena itu dia 

dijauhi oleh teman-temannya dan diejek tukang menyontek. 

P : Pernahkan ustadz mengonsultasikan kepada orangtuanya bahwa anak 

tersebut pernah menjadi korban/pelaku bullying? 

R : Tidak 

P : Apa tanggapan dan reaksi yang diberikan orangtua pelaku/korban 

bullying? Jelaskan! 

R : Sebagian besar merasa tidak terima bahwa anaknya diperlakukan 

seperti itu, tetapi ada juga sebagian kecil yang menerima dan dijadikan 

sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. 

P : Kebijakan apasaja yang diberikan pesantren dalam menangani kasus 

bullying? 
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R : Kebijakan terberat bullying adalah di drop out oleh pihak pesantren, 

biasanya itu karena perilaku bullying yang berhubungan dengan fisik. 

P : Dampak apasaja yang ustadz lihat dari korban bullying di kamar atau 

lingkungan pesantren? 

R : Anak tersebut menjadi cenderung dan takut untuk memiliki teman, dan 

dia lebih memilih sendiri daripada harus ada teman yang menemaninya 

dalam aktifitasnya. 

P : Menurut ustadz kriteria seperti apasaja anak yang sering menjadi 

pelaku bullying? 

R : Biasanya orang yang menjadi pelaku bullying adalah orang yang 

sosialisasi kepada teman-temannya lebih banyak sehingga dia merasa 

bahwa dirinya mempunyai pendukung yang banyak. 

P : Munurut ustadz kriteria seperti apasaja anak yang sering menjadi 

korban bullying? 

R : Biasanya orang yang menyendiri, dan selalu ragu untuk bersosialisasi. 

P : Apa harapan ustadz untuk anak yang pernah menjadi korban/pelaku 

bullying kedepannya? 

R : Orang yang menjadi pelaku, untuk tidak melakukannya kembali karena 

dapat merugikan 1 pihak dan mencoba untuk berteman dengan 

seluruhnya tidak memilih-milih dengan teman. 

  Untuk korban, untuk tidak cenderung atau tidak boleh merasa sendiri, 

dan meningkatkan kembali sosialisasi terhadap teman sebayanya, dan 

menjadikan motivasi untuk apa yang telah dia alami. 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PEMBIMBING KAMAR 

Nama   : M. Fadhil Mukhoyar 

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2020 

Tempat : Whatsapp (Online) 

P :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

F : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

P : Apa yang ustadz ketahui mengenai bullying? 

F : Menurut saya bullying adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang 

atau berkelompok untuk menindak orang lain yang tidak bersalah. 

P : Apakah pernah terjadi tindakan bullying yang dilakukan siswa Mts di 

kamar atau lingkungan pesantren? 

F : Pernah, masih banyak siswa-siswa MTs yang melakukan tindakan 

bullying. 

P : Tindakan bullying apasaja yang sering dilakukan siswa MTs di kamar 

atau lingkungan pesantren? 

F : Tindakan Bullying tersebut yaitu mengejek orang lain, membuang 

pakaian orang lain, dan menyuruh secara paksa. 

P : Tindakan apa yang ustadz lakukan ketika menemukan santri yang 

sedang melakukan aksi bullying? Jelaskan! 

F : Tindakan yang dilakukan adalah memberinya nasihat/arahan dan 

sedikit hukuman agar si pelaku jera. 

P : Adakah peraturan khusus yang dibuat pesantren mengenai kasus 

bullying? 

F : Pesantren menerapkan system drop out bagi pelaku yang sering 

melakukan tindakan bullying. 
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P : Strategi apa yang ustadz lakukan dalam menangani kasus bullying? 

F : Memberinya sanksi supaya tidak mengulanginya lagi. 

P : Tindakan bullying apa yang terbesar yang pernah dilakukan siswa Mts 

di kamar atau lingkungan pesantren? 

F : Melakukan kontak fisik. 

P : Bagaimana ustadz memberikan kesadaran mengenai dampak buruk 

bullying kepada santri? 

F : Menasihatinya secara terus menerus. 

P : Adakah siswa yang pernah bercerita bahwa ia sedang atau pernah 

mengalami tindakan bullying? (Contoh: diejek, diintimidasi, difitnah, 

dsb)? 

F : Menurut saya aduan seperti itu jarang ditemukan, karena ketika pelaku 

membullyi korban, pelaku juga akan mengancam memberi tindakan 

lebih jika korban melakukannya kepada ustad/ustadzah. 

P : Pernahkan ustadz mengonsultasikan kepada orangtuanya bahwa anak 

tersebut pernah menajdi korban/pelaku bullying? 

F : jika anak yang menjadi korban maka kami tidak memberitahu kepada 

orangtuanya, jika anak tersebut pelaku maka kita laporkan kepada 

orangtuanya. 

P : Apa tanggapan dan reaksi yang diberikan orangtua pelaku/korban 

bullying? Jelaskan! 

F : Orang tua pelaku biasanya meminta maaf kepada biro pengasuhan dan 

meminta maaf kepada korban. 

P : Kebijakan apasaja yang diberikan pesantren dalam menangani kasus 

bullying? 

F : Mengadakan seminar bersama polisi agar biasa mencegah kasus 

bullying. 



138 
 

 
 

P : Dampak apasaja yang ustadz lihat dari korban bullying di kamar atau 

lingkungan pesantren? 

F : Dampak dari korban biasanya ia akan mencari teman baru yang baik 

dengannya. 

P : Menurut ustadz kriteria seperti apasaja anak yang sering menjadi 

pelaku bullying? 

F : Kakak kelas, egois, tidak terima direndahkan, keras kepala. 

P : Munurut ustadz kriteria seperti apasaja anak yang sering menjadi 

korban bullying? 

F : Adik kelas, mempunyai keterbatasan, cacat mental/idiot. 

P : Apa harapan ustadz untuk anak yang pernah menjadi korban/pelaku 

bullying kedepannya? 

F : Saya berharap untuk pelaku agar tidak lagi melakukan bullying, dan 

untuk korban saya menghimbau agar cepat melapor jika ia di bully. 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

Nama   : Rasyha raditya Maulana (kelas VII Mts) 

Hari/Tanggal : Senin, 04 Mei 2020 

Tempat : Whatsapp (Online) 

P :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

RR : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

P : Apakah kamu pernah mendengar apa itu Bullying? 

RR :  Pernah. 

P : Menurutmu apakah kekerasan yang terjadi pada siswa-siswi di suatu 

sekolah merupakan hal yang wajar atau tidak wajar? Dapat Dijelaskan? 

RR : Tidak, karena kekerasan sudah tidak berlaku di zaman sekarang, dan 

juga siswa/i seharusnya mendapat ketentraman selama ia duduk di 

bangku sekolah. 

P : Menurutmu apasaja bentuk-bentuk bullying di sekolah? Jelaskan! 

RR : Mulai dari caci maki, kekerasan secara fisik dan mental. 

P : Pernahkah kamu menampar, memukul, menjambak, menjewer, 

menendang, atau  menyakiti secara fisik kepada orang lain? Jika iya 

apa alasannya! 

RR : Ya, alasanya karena bercanda yang memang sudah biasa dilakukan 

akan tetapi tak menimbulkan sakit hati. 

P : Pernahkah kamu mengejek, mengucilkan, menggosipkan seseorang? 

Jika iya apa alasannya! 

RR : Tidak 

P : Menurutmu, apa yang terjadi dengan temanmu jika seseorang telah 

membullynya? 
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RR : Mungkin ia akan mengalami psikologis yg tak seharusnya 

P : Menurutmu, apakah wajar bila seseorang yang mempunyai kekurangan 

fisik   mendapat ejekan dari orang lain? Mengapa? 

RR : Tidak, karena setiap makhluk hidup yang diciptakan tak ada yang 

sempurna, kata kata sempuna hanya dimiliki tuhan semesta alam. 

P : Biasanya orang melakukan aksi bullying dilakukan sendiri atau 

berkelompok? 

RR : Berkelompok 

P : Menurutmu kriteria seperti apa yang biasanya menjadi pelaku bullying? 

RR : Banyak omong, berlagu seperti bos, yang suka komentar. 

P : Menurutmu kriteria seperti apa yang biasanya menjadi korban 

bullying? 

RR : Pendiem , secara mental ia suka rendah diri. 

P : Pernahkah kamu mendapatkan tindakan bullying di sekolah? Apa yang 

temanmu lakukan? Ceritakan! 

RR : Pernah, mengolok ngolok. 

P : Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapat tindakan bullying? 

RR : Berasabar dan berdoa semoga disadarkan 

P : Apakah kamu pernah kehilangan barang-barang di sekolah? 

RR : Pernah 

P : Apakah  kamu  merasa  bermasalah  dengan  situasi  tersebut  atau  

merasa  baik-baik saja dengan situasi seperti itu? 

RR : Bermasalah. 

P : Apakah kamu pernah menceritakan perlakuan tersebut kepada orang 

lain (guru, orang tua, teman, dll) ? Mengapa? 

RR : Tidak, karena tidak peduli. 

P : Jika pernah, apa tanggapan mereka terhadap tindakan bullying? 

RR : Biasa saja. 
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P : Menurutmu apakah ada pengaruh terhadap prestasi di sekolah akibat 

tindakan bullying? 

RR : Tidak 

P : Apakah  kamu  pernah  merasa  putus  asa  atau  minder  di  saat-saat  

tertentu akibat perlakuan bullying yang pernah kamu terima?   

RR : Ya 

P : Pernahkah kamu merasa kesepian dalam menjalani hari-hari? 

RR : Ya 

P : Menurutmu apa saja dampak yang dirasakan dari perlakuan-perlakuan 

bullying di sekolah? Jelaskan! 

RR : Menurunkan tingkat kepercayaan diri seseorang, dan memnuat stress. 

P : Apakah kamu mempunyai teman di sekolah? 

RR : Punya 

P : Pernahkah kamu mendapatkan tindakan bullying dari teman dekatmu 

sendiri? 

RR : Tidak 

P : Pernahkah kamu melihat tindakan bullying yang dilakukan seseorang 

kepada temanmu? 

RR : Pernah 

P : Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat langsung kejadian 

bullying tersebut? jelaskan! 

RR : Menasihatinya 

P : Apa harapanmu untuk sekolah dalam memberikan kebijakan anti-

bullying? Jelaskan! 

RR : Segera menindak para pembully 

P : Upaya apasaja yang sudah dilakukan sekolah dalam menangani anti-

bullying? 

RR : Menasehati, dan mendrop out. 
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P : Apasaja yang kamu ketahui mengenai sekolah dalam menciptakan 

lingkungan yang bebas dari bullying? 

RR : Menanamkan pertemanan, menjelaskan apa arti pertemanan yang 

sebenarnya. 

P : Apakah orangtuamu ikut serta dalam mendukung adanya kebijakan 

anti-bullying disekolah? Jelaskan! 

RR : Ya, agar anak anaknya tidak ada yng membully. 

P :Bagaimana perasaanmu ketika sekolah memberikan peraturan mengenai 

kebijakan anti-bullying? jelaskan! 

RR : Tenang, damai sentosa. 

P :Bagaimana perubahan lingkungan sekolah ketika diterapkannya 

kebijakan anti-bullying? 

RR : Menjadi lebih damai,aman dan memnjujung tinggi pertemanan. 

P : Apa harapanmu kepada sekolah setelah diberlakukannya kebijakan 

anti-bullying tersebut? 

RR : Semoga tidak berlangsung sebentar, dan berlaku selamanya. 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

Nama   : Dafa Pratama (kelas VIII Mts) 

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2020 

Tempat : Whatsapp (Online) 

P :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

DP : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

P : Apakah kamu pernah mendengar apa itu Bullying? 

DP : Pernah 

P : Menurutmu apakah kekerasan yang terjadi pada siswa-siswi di suatu 

sekolah merupakan hal yang wajar atau tidak wajar? Dapat Dijelaskan? 

DP : Wajar, wajar yang membuat jera pelaku  

P : Menurutmu apasaja bentuk-bentuk bullying di sekolah? Jelaskan! 

DP : Kekerasan, saling mengolok-olok 

P : Pernahkah kamu menampar, memukul, menjambak, menjewer, 

menendang, atau  menyakiti secara fisik kepada orang lain? Jika iya 

apa alasannya! 

DP : Tidak 

P : Pernahkah kamu mengejek, mengucilkan, menggosipkan seseorang? 

Jika iya apa alasannya! 

DP : Tidak 

P : Menurumu, apa yang terjadi dengan temanmu jika seseorang telah 

membullyinya?  

DP : Tekanan batin 

P : Menurutmu, apakah wajar bila seseorang yang mempunyai kekurangan 

fisik   mendapat ejekan dari orang lain? Mengapa?  
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DP : Tidak karena manusia diciptakan sudah sesuai ukurannya. 

P : Biasanya orang melakukan aksi bullying dilakukan sendiri atau 

berkelompok? 

DP : Berkelompok 

P : Menurutmu kriteria seperti apa yang biasanya menjadi pelaku bullying? 

DP : Merasa paling benar 

P :Menurutmu kriteria seperti apa yang biasanya menjadi korban bullying? 

DP : Kekurangan fisik 

P : Pernahkah kamu mendapatkan tindakan bullying di sekolah? Apa yang 

temanmu lakukan? Ceritakan! 

DP : Tidak 

P : Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapat tindakan bullying? 

DP : Sabar 

P : Apakah kamu pernah kehilangan barang-barang di sekolah? 

DP : Pernah 

P : Apakah  kamu  merasa  bermasalah  dengan  situasi  tersebut  atau  

merasa  baik-baik saja dengan situasi seperti itu?  

DP : Bermasalah 

P : Apakah kamu pernah menceritakan perlakuan tersebut kepada orang 

lain (guru, orang tua, teman, dll) ? Mengapa? 

DP : Tidak 

P : Menurutmu apakah ada pengaruh terhadap prestasi di sekolah akibat 

tindakan bullying?  

DP : Tidak 

P : Apakah  kamu  pernah  merasa  putus  asa  atau  minder  di  saat-saat  

tertentu akibat perlakuan bullying yang pernah kamu terima?   

DP : Pernah 

P : Pernahkah kamu merasa kesepian dalam menjalani hari-hari? 
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DP : Tidak  

P : Menurutmu apa saja dampak yang dirasakan dari perlakuan-perlakuan 

bullying di sekolah? Jelaskan?  

DP : Merasa terkucili 

P : Apakah kamu mempunyai teman di sekolah? 

DP : Banyak 

P : Pernahkah kamu mendapatkan tindakan bullying dari teman dekatmu 

sendiri? 

DP : Pernah 

P : Pernahkah kamu melihat tindakan bullying yang dilakukan seseorang 

kepada temanmu? 

DP : Pernah 

P : Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat langsung kejadian 

bullying tersebut? jelaskan! 

DP : Menegur orang yang membullyinya 

P : Apa harapanmu untuk sekolah dalam memberikan kebijakan anti-

bullying? Jelaskan! 

DP : Mengawasi murid-muridnya lebih ekstra 

P : Upaya apasaja yang sudah dilakukan sekolah dalam menangani anti-

bullying? 

DP : Memberi teguran dan tindakan 

P : Apasaja yang kamu ketahui mengenai sekolah dalam menciptakan 

lingkungan yang bebas dari bullying? 

DP : Saling memahami satu sama lain 

P : Apakah orangtuamu ikut serta dalam mendukung adanya kebijakan 

anti-bullying disekolah? Jelaskan! 

DP : Tidak 
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P : Bagaimana perasaanmu ketika sekolah memberikan peraturan 

mengenai kebijakan anti-bullying? jelaskan! 

DP : Cukup lega 

P : Bagaimana perubahan lingkungan sekolah ketika diterapkannya 

kebijakan anti-bullying? 

DP : Menjadi saling melengkapi 

P : Apa harapanmu kepada sekolah setelah diberlakukannya kebijakan 

anti-bullying tersebut? 

DP : Semoga menjadi lebih baik lagi. 
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Lampiran 4: Transkip Wawancara 

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PESERTA DIDIK 

Nama   : Saktika Pamilih P (kelas IX Mts) 

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Mei 2020 

Tempat : Whatsapp (Online) 

P :  Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

SP : Wa’alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 

P : Apakah kamu pernah mendengar apa itu Bullying? 

SP : Pernah 

P : Menurutmu apakah kekerasan yang terjadi pada siswa-siswi di suatu 

sekolah merupakan hal yang wajar atau tidak wajar? Dapat Dijelaskan? 

SP : Tidak, Karena perilaku tersebut tidak baik dan tidak mencerminkan 

seorang siswa.  

P : Menurutmu apasaja bentuk-bentuk bullying di sekolah? Jelaskan! 

SP : Mengucilkan, kekerasan 

P : Pernahkah kamu menampar, memukul, menjambak, menjewer, 

menendang, atau  menyakiti secara fisik kepada orang lain? Jika iya 

apa alasannya! 

SP : Tidak 

P : Pernahkah kamu mengejek, mengucilkan, menggosipkan seseorang? 

Jika iya apa alasannya! 

SP : Pernah, karena kami hanya becanda 

P : Menurumu, apa yang terjadi dengan temanmu jika seseorang telah 

membullyinya?  

SP : Dia akan menjadi sakit hati dan kurang percaya diri 
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P : Menurutmu, apakah wajar bila seseorang yang mempunyai kekurangan 

fisik   mendapat ejekan dari orang lain? Mengapa?  

SP : Tidak, karena setiap orang mempunya kekurangan dan kelebihan 

masing-masing. 

P : Biasanya orang melakukan aksi bullying dilakukan sendiri atau 

berkelompok? 

SP : Bekelompok 

P : Menurutmu kriteria seperti apa yang biasanya menjadi pelaku bullying? 

SP : Berlaga seperti orang yang ditakuti, sok jagoan 

P :Menurutmu kriteria seperti apa yang biasanya menjadi korban bullying? 

SP : Kurang bergaul, pendiem 

P : Pernahkah kamu mendapatkan tindakan bullying di sekolah? Apa yang 

temanmu lakukan? Ceritakan! 

SP : Pernah, mengolok-olok 

P : Apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapat tindakan bullying? 

SP : Bersabar dan menasihatinya 

P : Apakah kamu pernah kehilangan barang-barang di sekolah? 

SP : Pernah 

P : Apakah  kamu  merasa  bermasalah  dengan  situasi  tersebut  atau  

merasa  baik-baik saja dengan situasi seperti itu?  

SP : Bermasalah 

P : Apakah kamu pernah menceritakan perlakuan tersebut kepada orang 

lain (guru, orang tua, teman, dll) ? Mengapa? 

SP : Pernah, karena supaya tidak ada lagi kejadian serupa 

P : Jika pernah, apa tanggapan mereka terhadap tindakan bullying? 

SP : Langsung mengumpulkan pelaku bullying 

P : Menurutmu apakah ada pengaruh terhadap prestasi di sekolah akibat 

tindakan bullying?  
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SP : Ada 

P : Apakah  kamu  pernah  merasa  putus  asa  atau  minder  di  saat-saat  

tertentu akibat perlakuan bullying yang pernah kamu terima?   

SP : Tidak 

P : Pernahkah kamu merasa kesepian dalam menjalani hari-hari?  

SP : Pernah 

P : Menurutmu apa saja dampak yang dirasakan dari perlakuan-perlakuan 

bullying di sekolah? Jelaskan?  

SP : Menjadi lebih pendiam 

P : Apakah kamu mempunyai teman di sekolah? 

SP : Punya 

P : Pernahkah kamu mendapatkan tindakan bullying dari teman dekatmu 

sendiri? 

SP : Tidak 

P : Pernahkah kamu melihat tindakan bullying yang dilakukan seseorang 

kepada temanmu? 

SP : Pernah 

P : Apa yang akan kamu lakukan jika kamu melihat langsung kejadian 

bullying tersebut? jelaskan! 

SP : Membela korban bullying, dan mengajak pergi dari tempat tersebut 

P : Apa harapanmu untuk sekolah dalam memberikan kebijakan anti-

bullying? Jelaskan! 

SP : Semoga tindakan bullying tidak terjadi lagi 

P : Upaya apasaja yang sudah dilakukan sekolah dalam menangani anti-

bullying? 

SP : Memberikan pengarahan dan nasihat 

P : Apasaja yang kamu ketahui mengenai sekolah dalam menciptakan 

lingkungan yang bebas dari bullying? 
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SP : Melakukan kerjasama antar sesama yang menimbulkan jiwa ukhuwah 

islamiyah 

P : Apakah orangtuamu ikut serta dalam mendukung adanya kebijakan 

anti-bullying disekolah? Jelaskan! 

SP :  Mendukung karena kenyamanan bersama 

P : Bagaimana perasaanmu ketika sekolah memberikan peraturan 

mengenai kebijakan anti-bullying? jelaskan! 

SP : Senang, merasa aman. 

P : Bagaimana perubahan lingkungan sekolah ketika diterapkannya 

kebijakan anti-bullying? 

SP : Menjadi lebih aman, tentram dan semangat dalam belajar 

P : Apa harapanmu kepada sekolah setelah diberlakukannya kebijakan 

anti-bullying tersebut? 

SP : Semoga istiqomah tidak ada lagi tindakan bullying. 
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Lampiran 5: Dokumentasi Foto 

 

DOKUMENTASI FOTO 

 

     

Gedung Mts Madinatunnajah 

   

Tugu Gerbang Pesantren Madinatunnajah 
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Kegiatan Ujian Nasional 

 

 

 

Kegiatan Apel Pagi Sebelum Masuk Kelas 
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Kegiatan Belajar Bersama 

 

Ekstrakurikuler Paskibraka 

 

Ekstrakurikuler Pramuka 



154 
 

 
 

 

 

Foto Bersama Ustadz/Guru MTs Madinatunnajah 

 

Pemberian sertifikat (KKL) 

 

Foto bersama salah satu guru MTs Madinatunnajah 
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 Beberapa Foto Hasil Wawancara Online 

 

Salah Satu Poster Anti-Bullying MTs Madinatunnajah  
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Lampiran 6: Surat Izin Penelitian Mts Madinatunnajah 
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