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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Singkat Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat berdirinya SMA Negeri 1 Pelaihari 

SMA Negeri 1 Pelaihari berdiri tahun 1982  ( NO SK. 098 / 0 / 

1982). SMA Negeri 1 Pelaihari secara resmi berdiri pada bulan Februari 

1983 dengan Kepala Sekolah pertama M. Yusni. Sejarah SMA Negeri 1 

Pelaihari tidak ter- lepas dari nama SMA Orde Baru  sebagai sekolah swasta 

yang didirikan oleh beberapa guru, pegawai dan kepala rumah sakit pada 

saat itu.  Siswa yang belajar di sekolah ini bukan hanya berasal dari 

Pelaihari, bahkan ada yang berasal dari luar kecamatan Pelaihari, seperti 

Kecamatan Bajuin, Kecamatan Batu Ampar, dan juga kecamatan Takisung. 

Terdapat dua jurusan di SMA Negeri 1 Pelaihari yakni jurusan 

MIPA dan Sosial, banyak prestasi yang diraih oleh sekolah yang memiliki 

lebih dari 800 peserta didik ini. SMA Negeri 1 Pelaihari merupakan salah 

satu sekolah favorit di Kabupaten Tanah Laut, untuk sekarang ini sekolah 

menggunakan kurikulum K-13, dan memiliki akreditasi A (sangat baik) 

sehingga tidak sedikit orang tua yang mempercayakan anaknya untuk 

bersekolah di SMA Negeri 1 Pelaihari karena predikat akreditasi tersebut 
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dapat memberikan kontribusi yang sangat baik untuk masa depan peserta 

didik. 

 Di sekolah terdapat banyak tempat nongkrong untuk peserta didik,baik 

itu didepan kelas, maupun dibagian belakang sekolah. Sehingga ini dapat 

memicu terjadinya tindak bullying antar peserta didik. 

2. Profil SMA Negeri 1 Pelaihari 

Identitas Sekolah 

Tabel II. Rekapitulasi Identitas Sekolah 

Nama Sekolah : SMAN 1 PELAIHARI 

NPSN : 30300697 

Jenjang Pendidikan : SMA 

Status Sekolah :  Negeri 

Alamat Sekolah : A. SYAIRANI KOMP. PERKANTORAN GAGAS 

RT / RW : 0 / 0 

 

Kode Pos : 70814 

Kelurahan : Angsau 

Kecamatan : Kec. Pelaihari 

Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Laut 

Provinsi : Prov. Kalimantan Selatan 

Negara :  Indonesia 
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Posisi Geografis : -3.8027 Lintang 

  

114.7869 Bujur 

 Sumber: SMA Negeri 1 Pelaihari 

3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

Visi SMA Negeri 1 Pelaihari adalah: 

a. Terwujudkan peserta didik yang SUPER (Selalu Unggul dalam 

Prestasi, Empati terhadap lingkungan, serta Religius dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Misi SMA Negeri 1 Pelaihari adalah: 

a. Mengembangkan prestasi, sikap dan keterampilan serta potensi 

siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, 

b. Menyelenggarakan pendidikan berwawasan lingkungan yang 

meliputi pelestarian, pencegahan kerusakan maupun rehabilitasi 

lingkungan yang terintegrasi pada semua kegiatan pembelajaran. 

c. Menyelenggarakan berbagai kegiatan berlandaskan keimanan 

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Tujuan SMA Negeri 1 Pelaihari adalah: 

a. Menghasilkan siswa yang berprestasi, cinta lingkungan dan 

berakhlak mulia. 

4. Profil BK di SMA Negeri 1 Pelaihari 
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Layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa 

agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan peserta didik yang 

meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karir. Ditinjau dari keadaan 

ruangan BK dan dari segi luas ruangan sudah memenuhi standar ideal 

seperti ruang khusus untuk konseling individual, kursi relaksasi, ruang 

tamu, kotak saran, poster tentang BK, dan kipas angin. 

Keadaan BK di SMA Negeri 1 Pelaihari belum memenuhi syarat 

karena hanya ada 4 guru BK untuk menaungi kelas 10, 11, dan 12 dengan 

jumlah keselurahan peserta didik 850 orang. Padahal didalam pasal 10 ayat 

(2) dijelaskan bahwa konselor atau guru bimbingan dan konseling memiliki 

rasio 1 : 150-160 konseli atau peserta didik. 

Para guru BK di SMA Negeri 1 Pelaihari tergolong ramah, bersikap 

mengayomi,  peduli, dan berempati pada peserta didiknya. Sehingga siswa 

tidak enggan ke ruang BK untuk berkeluh kesah, konsultasi, ataupun 

sekedar ngobrol-ngobrol saja dengan guru BK. 

Guru BK di SMA Negeri 1 Pelaihari berjumlah 4 orang, diantaranya 

adalah Ibu Rabiatul, Ibu Ririn, Ibu Dennyk dan yang terakhir Ibu Ros. 

Mereka semua lulus dengan latar belakang pendidikan adalah Strata-1 (S1) 

Bimbingan dan Konseling. 

B. Penyajian Data 
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Setelah peneliti memberikan penjelasan tentang gambaran umum lokasi 

penelitian dan profil BK di sekolah.  Maka pada bagian ini peneliti akan menyajikan 

data yang berhasil peneliti kumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik yang 

sudah ditetapkan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang 

terkumpul didalam penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan. Data 

berikut berkenaan dengan upaya pencegahan tindakan bullying oleh pihak sekolah di 

SMA Negeri 1 Pelaihari. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 15 

Desember 2020. Agar lebih memudahkan didalam pembahasan dan lebih terarahnya 

penyajian dan analisis data, maka dalam hal ini peneliti menyusun data sesuai 

dengan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Upaya pihak sekolah untuk mencegah tindakan bullying di  SMA 

Negeri 1 Pelaihari 

 Bullying adalah suatu tindakan yang membuat korban menjadi tidak nyaman 

dan terjadi secara berulang-ulang. Korban dari tindak bullying yaitu peserta didik 

yang lemah dan sulit membela diri. Bullying terbagi menjadi 3 bentuk, diantaranya 

adalah bullying dalam bentuk verbal, fisik dan psikis. Pertama, bullying dalam bentuk 

verbal yaitu menyakiti dengan ucapan, misalnya mengejek, mencela, mengkritik 

tajam, menghina, dan lain sebagainya. Kedua, bullying dalam bentuk fisik yaitu 

menyakiti tubuh korban dari tindak bullying, misalnya memukul, menampar, 
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mengeroyok, menjahili, dan lain sebagainya. Terakhir, bullying dalam bentuk psikis 

yaitu pelemahan harga diri korban dan menyakiti secara psikis, misalnya pengabaian, 

pengucilan, penjauhan, pengecualian, penghindaran, dan lain sebagainya. 

a. Kepala Sekolah 

Dari hasil wawancara di SMA Negeri 1 Pelaihari dengan kepala 

sekolah Bapak Ihsanul Imani, beliau menjelaskan bahwa perilaku bullying 

yang pernah terjadi di SMA Negeri 1 Pelaihari adalah tersinggung karena 

ucapan dari teman sebaya dan berkelahi. Beliau menjelaskan upaya 

pencegahan yang dilakukan adalah menunjuk 1 guru pembina/pendamping 

untuk 1 kegiatan estrakurikuler. Hal ini diharapkan dapat mencegah 

terjadinya bullying antar peserta didik, baik itu kakak kelas kepada adik 

kelas maupun antar teman sebaya. 

Beliau menjelaskan tata tertib yang digunakan sekarang adalah 

sistem poin, akan tetapi untuk sekarang kami tengah menyusun konsep tata 

tertib dengan sistem yang baru yakni sistem pembinaan. Adapun kebijakan 

pelanggaran dibagi menjadi 3, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran 

sedang, dan peelanggaran yang berat. Untuk pelanggaran ringan kebijakan 

yang akan didapat adalah teguran. Untuk pelanggaran sedang maka akan 

diserahkan kepada guru BK dan Wakasek kesiswaan. Dan terakhir untuk 

pelanggaran yang sangat berat maka pihak sekolah akan memanggil orang 

tua/wali dari peserta didik yang bermasalah agar mendampingi anaknya 



37 

 

 
 

belajar di sekolah. Adapun alasan digantinya tata tertib sistem poin menjadi 

sistem pembinaan karena menurut beliau sistem poin tersebut terlalu 

ekstrim. 

b. Wakasek Kesiswaan 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapa Saufi selaku 

wakasek kesiswaan di SMA Negeri 1 Pelaihari beliau menuturkan bahwa 

perilaku negatif yang terjadi pada peserta didik di SMA Negeri 1 Pelaihari 

diantaranya adalah bullying. Serta faktor yang menjadi pendorong terjadinya 

bullying pada peserta didik adalah kurangnya pengawasan dari pihak 

sekolah serta faktor dari keluarga. Dan bentuk bullying yang paling sering 

terjadi adalah bullying dalam bentuk verbal. Beliau mengatakan bentuk 

bullying yang paling berdampak bukanlah fisik melainkan bullying dalam 

bentuk verbal. Dampak yang terjadi kepada peserta didik yang menjadi 

korban dari bullying sangatlah fatal, bahkan dapat menyebabkan depresi 

karena dirinya merasakan sakit hati yang luar biasa. Maka kasus bullying 

tidak dapat dianggap sepele, dirinya akan terganggu secara psikis serta 

mengalami trauma yang kemudian mereka akan tertutup kepada orang-

orang disekitarnya. Dia hanya akan bersikap terbuka kepada orang yang 

membuat dirinya nyaman. 
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Beliau menuturkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan 

wakasek kesiswaan untuk dalam mencegah tindak bullying antar peserta 

didik adalah dengan membentuk tim disiplin dengan yang beranggotakan 6-

7 orang yang diantaranya adalah bagian wakasek kesiswaan serta guru 

senior yang disegani oleh peserta didik, tim disiplin dibagi menjadi 

beberapa tim untuk bertugas memonitoring kelas-kelas selama kurang lebih 

1 jam. Menurut beliau tim ini sangat berpengaruh dan efektif untuk 

mencegah terjadinya bullying karena kasus pada peserta didik berkurang 

drastis. 

Apabila guru BK sudah menyerahkan kepada wakasek untuk 

menangani kasus bullying pada peserta didik maka wakasek kesiswaan akan 

memanggil orang tua pelaku untuk ditelusuri apa yang menjadi faktor 

pelaku melakukan tindak bullying, beliau mengatakan bahwa peserta didik 

yang bermasalah dibantu terlebih dahulu bukan diputuskan untuk langsung 

diberikan sanksi.
1
 

c. Guru BK 

Dari hasil wawancara peneliti dengan seluruh guru bk di SMA 

Negeri 1 Pelaihari yang bernama Ibu Rabiatul, Ibu Ros, Ibu Ririn, Dan Ibu 

Dennyk. Mereka mengungkapkan bahwa semua bentuk bullying pernah 

                                                             

1
 Hasil wawancara dengan Bapak Saufi, di depan ruang wakasek SMAN 1 Pelaihari, pada 

tanggal 16 November 2020, pukul 11.00 WITA. 
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terjadi di SMA Negeri 1 Pelaihari. Akan tetapi yang paling sering ditemui 

pada peserta didik adalah bullying dalam bentuk verbal, yakni berupa 

ejekan, hinaan, serta memanggil dengan julukan yang jelek. Sementara 

bentuk bullying fisik sering dialami oleh siswa perempuan, mereka sering 

datang ke ruang BK dan menceritakan bahwa peserta didik laki-laki suka 

memegang bagian bawah perempuan (bokong) dan bagian belakang leher. 

Sementara bentuk bullying psikis pasti dialami oleh semua peserta didik 

yang menjadi korban,baik itu dalam bentuk verbal maupun fisik. 

Guru BK di SMA Negeri 1 Pelaihari menuturkan faktor yang 

menjadi pendorong terjadinya bullying pada peserta didik adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengelolaan kelas dari guru yang mengajar (jam kosong) ini sangat 

memicu terjadinya tindak bullying pada peserta didik
2
, 

2) Persaingan antar peserta didik baik itu dari segi penampilan maupun 

prestasi,
3
 

3) Latar belakang pendidikan dan ekonomi,
4
 

                                                             

2
 Hasil wawancara dengan ibu Rabiatul, di rumah beliau jl gagas, pada tanggal 12 November 

2020, pukul 17.04 WITA. 

3
 Hasil wawancara dengan ibu Ririn, di ruang BK Sman 1 Pelaihari, pada tanggal 19 Oktober 

2020, pukul 10.52 WITA. 

4
 Hasil wawancara dengan ibu Dennyk, di ruang BK SMAN 1 Pelaihari, pada tanggal 16 

November 2020, pukul 09.46 WITA. 
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4) Tradisi turun temurun dari senior, pernah menjadi korban 

bullying,dan ingin menunjukkan kekuatan serta kekuasaan.
5
 

Berdasarkan pengalaman guru BK dalam memberikan bimbingan dan 

konseling pada peserta didik, 4 faktor diatas merupakan hal yang menjadi 

pemicu terjadinya tindak bullying pada peserta didik di SMA Negeri 1 

Pelaihari. Sehingga agar hal ini tidak mempengaruhi kepada peserta didik 

terlibat dalam kasus bullying, maka diperlukan kerja sama yang baik antar 

pihak sekolah dan  guru BK. 

Dampak yang terjadi kepada peserta didik yang menjadi korban 

bullying diantaranya adalah korban akan merasa terasingkan dan merasa 

tidak nyaman dengan dirinya sendiri sehingga mengganggu self-esteem 

peserta didik yang menjadi korban dari tindak bullying tersebut. Dampak 

yang kedua yang dialami peserta didik yang menjadi korban dari tindak 

bullying adalah dapat menyebabkan peserta didik menjadi sulit untuk 

bersosialisasi karena dirinya merasa minder dengan orang-orang yang ada 

disekitarnya. Psikis korban dari tindak bullying tertekan, dirinya akan 

merasakan ketakutan dan kecemasan yang berlebih sehingga dirinya tidak 

bisa berkonsentrasi dalam menyimak pembelajaran di kelas, korban tidak 

                                                             

5
 Hasil wawancara dengan ibu Ros di ruang BK SMAN 1 Pelaihari, pada tanggal 18 

November 2020, pukul 09.59 WITA. 
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merasa nyaman untuk berada di sekolah sehingga menjadikan peserta didik 

sering tidak hadir ke sekolah.  

Penting bagi guru BK untuk bersifat mengayomi sehingga peserta didik 

tidak enggan untuk berkonsultasi dengan guru BK dan peserta didik terbuka 

untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami. 

Upaya pencegahan tindak bullying yang dilakukan oleh guru BK adalah 

dengan berkerja sama dengan BKKBN yang terbentuk dalam organisasi PIK-

R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja). Organisasi ini merupakan 

kegiatan yang memberikan jasa konseling kepada yang membutuhkan dalam 

rangka memperbaiki kondisi psikologis siswa. 

Guru BK juga berkerja sama dengan pihak sekolah yaitu kepala 

sekolah, wakasek kesiswaan, wali kelas serta guru mata pelajaran. Apabila 

wali kelas dan guru mapel menemui kasus bullying pada peserta didiknya 

maka segera dilaporkan kepada guru BK agar kasus tersebut segera 

terselesaikan. Guru BK sangat waspada agar peserta didik tidak terlibat 

dalam tindak bullying mengingat dampak negatif yang akan didapat baik itu 

korban maupun pelaku dari tindak bullying, apabila ditemukan juga kasus 

bullying maka guru BK segera merampungkan kasus tersebut walaupun 

masih tergolong ringan sehingga kasus bullying pada peserta didik tidak 

berkepanjangan dan tidak menjadi contoh kepada peserta didik yang lain.  
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Yang dilakukan guru BK apabila mendapati kasus bullying pada peserta 

didik adalah dengan memberikan teguran dan penjelasan terkait konsekuensi 

yang akan didapat jikalau masih melakukan tindak bullying. Sementara untuk 

korban dari tindak bullying guru BK mempertemukan pelaku dan korban 

untuk kemudian diberikan nasehat dan motivasi yang bersifat membangun 

dengan tujuan mendamaikan pelaku dan korban dari tindak bullying. Dan 

kebijakan yang dilakukan fguru BK kepada peserta didik yang menjadi 

pelaku dari tindak bullying terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

a) Memberikan peringatan/teguran,  

b) Home Visit, dan 

c) Mediasi antara orang tua korban dan pelaku dari bullying, 

Semua guru BK di SMA Negeri 1 Pelaihari memiliki latar belakang 

pendidikan yang sama yakni S1 BK sehingga mereka sudah mengetahui 

perilaku negatif yang terjadi pada peserta didik. Akan tetapi diantara semua 

guru BK yang senior dan lebih berpengalaman adalah Ibu Rabiatul selaku 

kepala BK beliau mengatakan bahwa beliau sering mengikuti pelatihan 

konselor profesional. Sehingga guru BK yang lain seperti ibu Dennyk, ibu 

Ros, dan Ibu Ririn sesekali berdiskusi dengan beliau karena beliau lebih 

berpengelaman dan senior dibanding guru BK lainnya. 

d) Wali Kelas 
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapa ikhsan dan ibu 

cicik selaku wali kelas 11 dan 12 mereka mengatakan bahwa perilaku negatif 

yang muncul pada peserta didik pada saat sebelum pandemi adalah 

mengganggu teman dikelas, mengejek siswa yang introvert, dan mengejek 

dengan memanggil nama orang tua. Bapak Ikhsan dan Ibu  Cicik  

mengungkapkan bahwa di kelas mereka ada beberapa peserta didik yang sulit 

untuk membela dirinya sehingga memancing siswa lain untuk berbuat sesuka 

hati kepadanya tanpa memikirkan perasaan siswa yang menjadi korban 

bullying tersebut baik itu dalam bentuk verbal, fisik, maupun psikis. Bapak 

Ikhsan dan Ibu Cicik menuturkan jawaban yang sama bahwa bentuk bullying 

verbal pasti menyerang ke psikis peserta didik yang menjadi korban dari 

tindak bullying tersebut. 

Ibu Cicik menjelaskan faktor yang menjadi pendorong peserta didik 

menjadi pelaku/korban dari tindak bullying diantaranya adalah faktor dari 

penampilan fisik dan kondisi ekonomi pesera didik. Kemudian beliau 

menuturkan faktor akademik tidak berpengaruh kepada peserta didik untuk 

menjadi pelaku/korban dari tindak bullying.
6
 Berbeda dengan Bapak Ikhsan 

                                                             

6
 Hasil wawancara dengan ibu Cicik, di depan ruang kelas SMAN 1 Pelaihari, pada tanggal 

16 November 2020, pukul 09.15 WITA. 
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yang menuturkan bahwa faktor terjadinya bullying adalah faktor keluarga dan 

karakteristik peserta didik itu sendiri.
7
 

Dampak kepada peserta didik yang menjadi korban dari tindak 

bullying diantaranya adalah menyerang psikis/mental dan siswa akan merasa 

terkucilkan. Sedangkan dampak kepada pelaku bullying yaitu mendapatkan 

sanksi dari pihak sekolah. Wali kelas mempunyai peran yang besar dalam 

membimbing setiap individu peserta didik, apabila ditemui kasus bullying 

pada peserta didiknya maka wali kelas segera melakukan tindak lanjut dengan 

bekerja sama dengan BK sehingga kasus tersebut tidak menjadi 

berkepanjangan dan tidak terulang kembali kepada peserta didik yang lain. 

Sehingga wali kelas perlu melakukan upaya pencegahan tindak bullying 

mengingat dampak negatif yang akan dialami pelaku maupun korban dari 

tindak bullying. 

Upaya pencegahan yang dilakukan wali kelas dalam mencegah tindak 

bullying diantaranya adalah membentuk kelompok belajar secara random agar 

menciptakan kekompakan antar siswa di kelas sehingga tidak pilih-pilih 

dalam berteman dan memberikan nasihat akan pentingnya bersikap toleransi 

agar tidak terjadi perpecahan yang  dapat memicu terjadinya kasus bullying 

antar peserta didik. Ketika anak di sekolah, maka pihak sekolah yang sangat 

                                                             

7
 Hasil wawancara dengan Bapa Ikhsan, di taman SMAN 1 Pelaihari, pada tanggal 16 

November 2020, pukul 11.30 WITA. 
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berperan didalam mencegah dan mengentaskan tindakan bullying pada peserta 

didik.  

Oleh sebab itu, pihak perlu sekolah perlu bekerja sama untuk 

merumuskan cara  agar mencegah dan mengentaskan tindak bullying. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, pihak sekolah di SMA Negeri 1 

Pelaihari saling berkerja sama antara kepala sekolah, wakasek kesiswaan, wali 

kelas, guru mata pelajaran, guru bk, serta orang tua peserta didik. Yang mana 

semuanya memiliki peran pentingnya masing-masing dalam mencegah dan 

mengentaskan tindak bullying pada peserta didik.  

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi pihak 

sekolah dalam mencegah tindak bullying di SMA Negeri 1 Pelaihari 

a. Kepala Sekolah 

Berkenaan dengan faktor yang mendorong pihak sekolah dalam 

mencegah terjadinya tindak bullying pada peserta didik, beliau 

menyampaikan bahwa dengan direvisinya tata tertib sistem poin menjadi 

sistem binaan ini diharapkan dapat mengurangi atau bahkan mengentaskan 

kasus bullying dan memberikan efek jera bagi pelaku bullying, sehingga 

kasus ini tidak terulang kembali pada peserta didik yang lain.  Tata tertib 

sistem binaan ini semua melibatkan pihak sekolah baik itu wali kelas, guru 
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bk, wakasek kesiswaan, hingga kepala sekolah. Mereka semua bekerja sama 

untuk menceegah terjadinya tindak bullying pada peserta didik. 

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat pihak sekolah dalam 

mencegah bullying adalah orang tua dari peserta didik, beberapa orang tua 

ketika diadukan anaknya terlibat didalam kasus bullying orang tua tidak 

menerimanya, orang tua cenderung tidak mau anaknya disalahkan dan 

membela anaknya Menurut beliau inilah yang dapat menjadi kendala pihak 

sekolah dalam melakukan upaya pencegahan/pengentasan dari tindak 

bullying.  
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b. Wakasek Kesiswaan 

Selaras dengan yang disampaikan bapak ihsan diatas, maka bapak 

saufi selaku wakasek kesiswaan SMA Negeri 1 Pelaihari kepada peneliti. 

Beliau menuturkan bahwa peserta didik tidak bisa langsung divonis bersalah 

dan diberikan sanksi, akan tetapi pihak sekolah perlu mencari tahu faktor 

yang membuat siswa melakukan tindak bullying antar peserta didik. Maka 

baik korban/pelaku penting untuk diberikan bimbingan dan konseling yang 

bersifat binaan.  

Kerja sama pihak sekolah dengan orang tua peserta didik sangat 

penting untuk keberhasilan pendidikan peserta didik baik dari sisi akademik 

maupun karakter. Orang tua memiliki peran yang besar dalam 

mengembangkan kompetensi anak sebagai peserta didik. Orang tua peserta 

didik dapat menjadi faktor pendukung/penghambat pihak sekolah dalam 

mencegah tindak bullying. Karena keterlibatan orang tua dalam proses 

pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan pada peserta didik. Oleh 

karenanya, diperlukan adanya peran keterlibatan orang tua dalam proses 

pendidikan anak di sekolah.  

c. Guru bk 

Guru bk di SMA Negeri 1 Pelaihari menyampaikan faktor pendukung 

pihak sekolah adalah kerja sama yang baik dari berbagai pihak seperti wali 



48 

 

 
 

kelas, guru bk, wakasek kesiswaan, kepala sekolah hingga orang tua peserta 

didik. Namun yang menjadi kendala adalah orang tua peserta didik, terkadang 

perilaku anak dilingkungan keluarga berbeda dengan perilaku anak di sekolah. 

Hal ini menjadi kendala pihak sekolah dalam upaya pencegahan kasus 

bullying pada peserta didik. 

d. Wali Kelas 

Faktor pendukung pihak sekolah dalam mencegah tindak bullying 

adalah kerja sama yang baik antar wali kelas dan guru mata pelajaran, apabila 

menemui peserta didik terlibat dalam kasus bullying baik itu sebagai 

korban/pelaku maka segera bergerak untuk melaporkan kepada guru bk untuk 

kemudian diberikan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang 

bersangkutan. Faktor penghambat pihak sekolah dalam mencegah tindak 

bullying adalah dihapuskannya jam masuk guru bk ke ruang kelas untuk 

memberikan layanan bimbingan klasikal. Karena hanya pada saat masuk kelas 

guru bk bisa bertatap muka dengan peserta didik dan saling sharing. 

 C. Analisis Data 

 Berdasarkan data yang diperoleh baik itu melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang berkenaan dengan upaya pencegahan tindakan bullying oleh pihak 

sekolah di SMA Negeri 1 pelaihari serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat pihak sekolah dalam melakukan upaya pencegahan tindak bullying di 
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SMA Negeri 1 Pelaihari. Maka peneliti melakukan analisis data secara sederhana 

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait data yang disajikan dalam 

penelitian. Agar memperjelas analisis data dari penelitian ini maka peneliti 

menyajikan fokus masalah yang telah peneliti tetapkan sebelumnya. Adapun analisis 

data yang peneliti kemukakan diantaranya sebagai berikut. 

1. Upaya pihak sekolah untuk mencegah tindakan bullying di  SMA Negeri 1 

Pelaihari 

a. Upaya yang kepala sekolah SMA Negeri 1 Pelaihari lakukan adalah agar 

semua kegiatan organisasi ekstrakurikuler selalu didampingi oleh guru 

pembina dari sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam 

pelajaran biasa serta bertujuan menyalurkan bakat dan minat siswa dalam 

menunjang pencapaian tujuan intrakurikuler.
8
 Sedangkan pengertian guru 

Pembina ekstrakurikuler adalah guru atau petugas khusus yang ditunjuk oleh 

kepala sekolah untuk membina kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi 

sebagai pemberi pengarahan dan pembinaan kepada siswa agar kegiatan 

ekstrakurikuler tersebut berjalan dengan baik.
9
  

Jadi guru Pembina ekstrakurikuler adalah guru yang ditunjuk langsung oleh 

kepala sekolah untuk menjadi pendamping dalam kegiatan ekstrakurikuler 

                                                             

8
 Soetjipto dan Rafflis, Profesi keguruan, (Jakarta : Rineka Cipta 2009). h. 161 

9
 Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 289 
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tertentu, sehingga penting bagi sekolah untuk melakukan pendampingan 

pada kegiatan tersebut agar mencegah terjadinya kasus antar peserta didik. 

b. Menurut wakasek kesiswaan setelah dibentuknya tim disiplin jumlah kasus 

antar peserta didik menurun, hal ini menunjukkan bahwa upaya ini efektif 

untuk mencegah terjadinya kasus antar peserta didik termasuk didalamnya 

bullying. Istilah tim menurut KBBI adalah kelompok atau regu. Sedangkan 

pengertian disiplin menurut KBBI adalah tata tertib (disekolah, kemiliteran, 

dan sebagainya). Jadi dapat disimpulkan tim disiplin ialah suatu kelompok 

kerja yang terdiri dari beberapa orang yang ditugaskan untuk memonitoring 

peserta didik pada waktu waktu-waktu yang dapat memicu terjadinya tindak 

bullying. 

c. Menurut guru BK upaya yang mereka lakukan adalah memberikan layanan 

bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan bullying, serta berkerja 

sama dengan BKKBN yang terbentuk dalam organisasi PIK-R (Pusat 

Informasi Konseling Remaja). Vichi dalam jurnal promkes menjelaskan 

tujuan dari PIK-R ini adalah membantu remaja agar memiliki pengetahuan, 

kesadaran, sikap dan perilaku kehidupan seksual. Hal ini sesuai dengan 

bentuk bullying yang sering terjadi pada peserta didik di SMA Negeri 1 

Pelaihari salah satunya bullying fisik, yakni menyentuh bagian sensitif 

wanita seperti bokong dan leher.  
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Jadi kerja sama pihak sekolah dengan BKKBN berkesinambungan 

dengan bentuk bullying yang sering terjadi antar peserta didik, hal ini 

dapat mencegah terjadinya bullying serta mengentaskan bentuk bullying 

fisik antar peserta didik di SMA Negeri 1 Pelaihari. 

d. Upaya wali kelas ialah membentuk kelompok belajar yang dipilih secara 

random agar menciptakan kerukunan peserta didik di kelas. Serta 

memberikan materi akan pentingnya bersikap toleransi kepada semua 

teman di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal ini sejalan dengan 

ungkapan Endang Purwaningsih dalam jurnal visi ilmu pendidikan 

berkenaan dengan pengembangan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, 

dalam kondisi keberagaman ini tentu akan ditemukan banyak perbedaan 

dalam sikap dan prilaku siswa. 

Jadi upaya yang dilakukan wali kelas kepada peserta didik adalah tepat, 

Karena bullying terjadi disebabkan kurangnya kesadaran peserta didik 

akan pentingnya bersifat toleransi sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya perpecahan yang kemudian memicu terjadinya bullying antar 

peserta didik. 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi pihak 

sekolah dalam mencegah tindak bullying di SMA Negeri 1 Pelaihari 

a. Kerja sama semua pihak sekolah yakni kepala sekolah, wakasek 

kesiswaan, guru bk dan wali kelas dengan peran dan tugasnya masing-
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masing dalam mencegah tindak bullying. Dengan adanya kerjasama 

personel sekolah, semua   kegiatan   akan   terasa   mudah, dan upaya 

pencegahan tindakan bullying akan berjalan efektif. Jadi   perumusan 

kebijakan pencegahan tindak bullying melibatkan   banyak   pihak, 

diantaranya kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru bk dan wali kelas 

hingga orang tua peserta didik. Semua pihak sekolah  bekerja  dengan  

arah   yang   sama   yakni agar peserta didik tidak terjerumus dalam 

tindakan bullying.  

b. Penting bagi pihak sekolah untuk membangun komunikasi yang 

harmonis yang baik dengan orang tua peserta didik, hal ini dapat 

memudahkan dalam mendidik anak diberbagai aspek yang berbeda baik 

itu disekolah maupun di rumah. Hal ini sesuai dengan Resti dalam 

skripsinya menjelaskan bahwa orang tua hendaknya memberikan 

perhatian yang lebih besar kepada anaknya, terutama dalam bidang 

pendidikan. Orang tua bisa menjalin kerjasama dengan pihak sekolah 

lebih baik lagi, sehingga orang tua bisa lebih mengetahui aktivitas yang 

dilakukan anak di sekolah. 

Jadi orang tua sangat berpengaruh dalam keberhasilan pihak sekolah 

dalam mencegah dan mengentaskan terjadinya tindak bullying pada 

pesertadidik.  


