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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 
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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” 
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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: 
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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 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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