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A B S T R A K 
Perilaku perundungan (Bullying) pada sekolah dasar, cukup sering terjadi di lingkunga sekolah. Awal 

mulanya hanya sebagai candaan, namun mejadi sesuatu yang biasa terjadi di Sekolah, seperti seorang 

siswa yang memanggil temannya “Gendut atau Pisang”, mencubit dan menjegal berdampak pada rasa 

kecewa, sedih dan marah dari penerima perilaku perundungan (bullying). Oleh sebab itu penelitian 

ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kejadian perilaku bullying yang sering dilakukan siswa 
sekolah dasar di Kota Jambi. Penelitian ini dilakukan pada 100 siswa sekolah dasar di Kota Jambi, 

meliputi kelas 4 – 6 SD, yang berusia 10 – 13 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sampel 

penelitian diambil dengan teknik random sampling. Pengumpulan datanya menggunakan skala ukur 

perilaku bullying yang diadaptasi dari peneliti Perilaku Bullying Siswa Sekolah Dasar oleh Fika Latifah. 
Melalui hasil penelitian didapatkan bahwa  81.3% siswa mendapatkan perlakuan bullying dari teman 

sekelasnya, 17.4% dari kakak kelas,  6.5%  dari adik kelas, 3.6% dari ketua/anggota geng di sekolah 

dan 3.6% dari anak lain yang ditakuti  siswa.  Kejadian bullying    paling sering terjadi di ruang kelas 

sebesar 75.4%, lapangan sekolah 19.6%, kantin sekolah 3.6%, saat pulang sekolah  (perjalanan dari 

sekolah ke rumah) 3.6%, belakang sekolah 2.9%, dan kamar mandi sekolah 1.3%. 
 

Kata kunci: perudungan, siswa, SD, kota Jambi 

 

A B S T R A C T 

Bullying in elementary schools is quite common in the school environment. The beginning was only a joke, 
but it became something that usually happens in schools, such as students calling their friends "Fat or 

Banana", pinching and tackling have an impact on feelings of disappointment, sadness and anger from 

recipients of abuse behavior. Therefore this research was conducted to describe the harassment behavior 

that was often done by elementary school students in Jambi City. This research was conducted on 138 
students from various elementary schools in Jambi City, consisting of grades 4-6 elementary school, range 

from 10-13 years, male and female. Research samples were taken by ramdom sampling. Bullying data 

was obtained using a questionnaire adapted from the Bullying Behavior Study of Primary School Students 

by Fika Latifah (2012). Through descriptive analysis results obtained that 81.2% of students get unpleasant 

treatment from their classmates, 17.4% from seniors, 6.5%% from juniors, 3.6% member of gengs, 3.6% 
from student. and 16% from groups member (gang) at school. Most subjects accept harassment behavior 

in the classroom and corridor class after the learning process in class. 

 

Keyword: Bullying, Student, Elementary School, Jambi City 
 

 

L A T A R  B E L A K A N G  

Di era digital media sosial dan gawai, setiap orang dapat mengakses dan memperoleh dengan mudah 

segala bentuk informasi yang ada di dunia. Demikian pula anak-anak yang berusia lebih muda, telah 
pintar menggunakan gadget, dengan hanya menggerakan jari-jemari dan terhubung dengan internet, 

mereka dapat memperoleh informasi yang diinginkan, ditambah lagi konten-konten negatif seperti 

perilaku menebar kebencian dan perilaku bully ikut terlihat muncul tanpa disengaja, kebanyakan 

konten muncul tidak sesuai dengan usia. Tanpa adanya pengawasan dari orang tua dan orang dewasa 
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di sekitarnya, mudah bagi anak-anak usia muda menirunya. Ketidakmampuan mereka untuk memilah 

dan mengolah informasi inilah yang dapat mempengaruhi perilaku, pemikiran dan sikapnya. Oleh 

sebab itu pengawasan dari orang tua, orang dewasa dan guru di sekolah masih diperlukan mereka. 

 
Pemberitaan media elektronik (https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/23/07/2018) yang diperoleh melalui 

catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per tanggal 30 Mei 2018, di dalam bidang 

pendidikan ada 161 kasus yang tercatat. Kasus-kasus tersebut diantaranya; kasus anak korban kasus 

kekerasan dan bullying mencapai 36 (22,4%), anak pelaku kekerasan dan bullying mencapat 41 kasus 
(25,5%), anak pelaku tawuran 31 kasus (19,3%), anak korban tawuran sebanyak 23 kasus (14,3%), 

dan anak korban kebijakan (pungli), dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus 

sekolah) sebanyak 30 kasus (18,7%). Menurut pengakuan korban, bully dilakukan secara langsung saat 

di sekolah dan dilanjutkan di dunia maya yang dikenal istilah “Cyber Bully”, kata Komisioner KPAI 

Retno Listuyarti. Mengamati jumlah prosentase angka kekerasan dan bullying di sekolah, menjadi 
perhatian yang tinggi untuk semua khalayak baik orang tua, guru, lembaga pendidikan dan lembaga 

pemerhati anak bahwa para siswa rentan menjadi korban dan bahkan pelaku bully, baik di dunia nyata 

maupun di dunia maya.  

 

Bulan Juli 2017, media cetak, media sosial, dan media elektronik memberitakan mengenai kasus 
perundungan yang dilakukan oleh belasan siswa di Jakarta. Tujuh diantaranya berstatus siswa sekolah 

dasar, awal terjadinya perundungan dipicu lantaran kesalahpahaman yang terjadi antara korban dan 

pelaku. “Pelaku (F) mengeluarkan kata-kata “kamu (SW/korban)) kok sombong sekarang enggak 

pernah main ke Boncang (Kebon Kacang)”. Selanjutnya SW malah mengajak duel F. Hal itu terucap 
pada hari Selasa 11 Juli 2017 SD Kebon Kacang 01. Namun tak terlaksana, lantaran F mengadukan 

peristiwa itu pada delapan orang teman-temanya yang lain, alhasil korban yang mendatangi anak-anak 

tersebut mengalami perundungan oleh teman sepermainannya sendiri di kawasan Thamrin City 

(news.solopos.com/ aksi-kontroversial-ini-motif-bullying-siswi-smp-di-thamrin-city). Tahun 2015, 

(https://news.detik.com/berita/belajar-dari-kasus-anggrah-bocah-sd-yang-tewas-karena-ejekan) siswa SDN 07 Pagi Kebayoran 
Lama Utara berinisial NAA (korban) meninggal dunia di tangan teman sekelasnya dikarenakan bocah 

berusia 8 tahun didorang dan ditendang dadanya hingga terjatuh, setelah ia melontarkan hinaan 

“Gendut” dan “Babon”  pada R (pelaku).  

 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) yang dirangkum 

dalam ikhtisar eksekutif strategi nasional penghapusan kekerasan terhadap anak pada rentang waktu 

2-16-2020, menunjukkan sebanyak 84% siswa pernah mengalami tindakan kekerasan, dengan kata 

lain setiap 8 dari 10 siswa pernah mengalami kekerasan. Rincian bentuk kekerasan yang diterima 

antara lain 45% siswa laki-laki mengatakn guru atau petugas sekolah sebagai pelaku kekerasan, 40% 
siswa usia 13-15 tahun melaporkan kekerasan fisik dari teman sebaya, 75% siswa mengaku pernah 

melakukan kekerasan, 22% siswa perempuan menyebutkan guru atau petugas sekolah sebagai pelaku 

kekerasan, dan 50% anak melaporkan pernah mengalami perundungan di sekolah.  

 
Sekolah sebagai salah satu instansi penyelenggara pendidikan dan pengembangan potensi anak, tidak 

hanya di bidang akademis melainkan psikososial, emosional dan moral. Oleh sebab itu sekolah 

menjadi tempat yang ideal untuk mengasah kemampuan dalam perkembangan anak. Akan tetapi 

sekolah dapat menjadi sumber stress bagi anak, yaitu perilaku bullying salah satunya. Melalui 

ungkapan beberapa siswa sekolah dasar di Kota Jambi, mereka pernah dicubit dan dipanggil nama 
dengan nama yang tidak menyenangkan, kejadian itu dialami mereka kurang lebih 3 kali. Hal itu 

membuat mereka menjadi tidak nyaman, walaupun terkesan sebagai bahan candaan oleh pelaku 

perundungan. Namun bagi penerima perundungan dapat berdampak pada sisi psikologis anak 

tersebut. 

 

https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/23/07/2018)
https://news.detik.com/berita/belajar-dari-kasus-anggrah-bocah-sd-yang-tewas-karena-ejekan)
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Perilaku bullying dapat berakibat pada tumbuh-kembang seorang anak, khususnya area psikologisnya 

yaitu trauma dan ketakutan sehingga anak tidak mau pergi ke sekolah dan mengalami gangguan dalam 

proses belajar. Selain itu, menurut hasil penelitian yang dilakukan yayasan Sejiwa pada tahun 2006 

memperlihatkan bahwasanya selama periode tahun 2002-2005 telah terjadi 30 kasus bunuh diri yang 
menimpa korban perundungan pada rentang usia 6-15 tahun (Shanaz, dalam Latifah 2012). Dampak 

lain dari perilaku perundungan pada masa kanak-kanak erat kaitannya dengan perilaku anti-sosial 

pada masa mendatang setelah anak tumbun menjadi remaja dan dewasa (Milsom & Gallo, 2006).  

 
Dari hasil penelitian yang dilakukan Nansel & Associates (2001) menemukan hubungan antara 

perilaku bullying dengan perkelahian, penggunaan alcokol, merokok dan kemampuan menjalin 

pertemanan. Pencapaian akademik yang rendah dan penghayatan iklim sekolah juga berkaitan dengan 

perilaku bullying (Milson & Gallo, 2006; National Crime Prevention Centre of Canada, 2008). Melalui 

data-data yang diperoleh, peneliti bermaksud untuk mengetahui gambaran kejadian bullying di 
Sekolah Dasar Kota Jambi. 

 

 

T I N J A U A N  P U S T A K A  

Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 
Anak usia sekolah dasar jika dilihat dari tahap perkembangannya, ia memasuki preisoden masa kanak-

kanak akhir, rentang usianya 7 – 13 tahun (Hurlock, 2011). Periode sekolah ini, anak mulai diarahkan 

untuk keluar dari kelompok keluarga dan berinteraksi dengan lingkungan sekolah yang akan 

berdampak pada hubungan interaksi anak dengan masyarakat dan teman sebaya. Selain itu anak mulai 
memiliki berbagai label yang menunjukkan karakteristik unik pada tahap perkembangan ini (Potter & 

Perry, 2005; Wong, et.al., 2001/2002; DeLaune & Ladner, 2002). Perkembangan kognitif anak usia 

sekolah dasar menurut Piaget berada pada tahap konkret operasional, kemampuan penalaran anak 

berubah dari penalaran secara naluriah menjadi lebih logis dan rasional. Perkembangan moralnya, 

Piaget (Papalia, Old & Fieldman, 2008) menyatakan bahwa perkembangan moralnya di usia sekolah 
terbagi dua tahap morality of constraint dan morality of cooperation.  

 

Perkembangan secara emosional dan psikologis, seorang anak dipengaruhi oleh tiga hal diantaranya 

orang tua, teman sebaya dan lingkungan. Kondisi-kondisi seperti ini Perubahan sekolah dan aktivitas 
teman sebaya dapat mempercepat atau menghambat perkembangan emosi dan psikologis anak. 

Kesadaran emosi diri pada usia sekolah dasar menjadi lebih terintegrasi dengan nilai-nilai standar 

yang dianut terkait dengan tingkah laku, strategi regulasi emosi diri bersifat internal dan mulai dapat 

menyesuaikan diri dengan tuntutan dan situasi lingkungan. Kemampuannya dalam mengendalikan 

emosi telah berkembang dan mulai mengerti tentang aturan-aturan dalam menunjukkan emosi 
(Santrock, 2011).  

 

Perkembangan psikososialnya, anak usia sekolah dasar ada di tahap laten sebagaimana yang 

digambarkan oleh Freud. Anak mulai mengembangkan rasa percaya diri, terlibat dalam berbagai 
aktivitas dan membina hubungan dengan teman sebaya terutama teman sejenis. Sedangkan Erikson 

beranggapan bahwa tahap perkembanagn anak usia sekolah dasar berada di tahapan industry vs 

inferioitas, anak berusaha mengasah kemampuan, keterampilan dan mencapai kompetensi dirinya 

yang lebih penting, yang akan menimbulkan rasa pencapaian dan perasaan berharga. Sebaliknya jika 

gagal dalam capaianya, ia merasa tidak berhagra dan mulai mnarik diri dari sekolah dan teman sebaya.  
 

Perkembangan sosial, anak usia skeolah dasar dilihat dari hubungan anak dengan keluarga; keluarga 

merupakan kelompok pertama yang dimiliki anak. Keluarga pada khususnya orang tua berpengaruh 

terhadap proses pembentukan kepribadian anak, standar perilaku dan pembentukan sistem nilai  

(Wong, et.al., 2001/2002). Hubunagn anak dengan teman sebaya; anak yang berusia 6-7 tahun atau 
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disebut periode transisi, belum berorientasi pada gender. Sedangan usia setelah periode transisi, 

anak mulai membentuk kelompok sosial dengan teman sebaya yang berjenis kelami sama. Hubungan 

anak dengan teman sebaya menjadi sanagt penting dan berpengaruh terhadap keberlanjutans ekolah. 

Pengaruh positif yang didapatkan yaitu, dapat menimbulkan keberlanjutan sekolah. Akan tetapi, 
tekanan teman sebaya, hubungan yang kurang baik denagn teman dapat menghambat anak dalam 

melanjutkan dan menghadapi kehidupan di sekolah (Wong, et.al., 2001/2002). 

 

Perundungan (Bullying) 
Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti, hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi secara fisik, 

psikis dan verbal yang menyebabkan orang menderita dan biasanya aksi ini dilakukan secara langsung 

oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, berulang dan dilakukan 

dengan perasaan senang (Astuti, dalam Arya 2018). Siswa-siswa yang melakukan tindakan bullying di 

sekolah dasar ini dapat dipengaruhi yaitu: a) keluarga; kurang hangat dan perhatian dari orang tua, 
menjadikan anak cenderung mencari perhatian dengan melakukan bullying baik terhadap teman di 

sekolah maupun dalam keluarga, pola pengasuhan orang tua permisif, tidak adanya pembatasan 

perilaku anak dan penggunaan gawai dari orang tua, b) teman sebaya; teman yang melakukan bullying, 

teman dari status ekonomi menengah ke atas menggunakan bullying sebagai cara untuk memperoleh 

kontrol sosial dan melindungi statusnya dihadapan teman sebayanya, anak dengan kondisi ekonomi 
lemah menggunakan perilaku bullying untuk meningkatkan status sosial dan melawan perilaku agresif 

yang ditujukan padanya.  

 

Perilaku bullying sendiri menurut Olweus (1993; Heath & Sheen, 2005; American Association of 
School Administrators, 2009) mengelompokkannya dalam tiga jenus yaitu bullying secara fisik, verbal 

dan relasional, penjelasannya sebagai berikut: 

a. Bullying secara fisik yaitu perlakuan kasar secara fisik dan dapat dilihat dengan kasat mata 

seperti memukul, menendang, menggigit, mendorong, meludahi, mencuri atau merusak 

barang anak yang lain, menampar, dan lain-lain. 
b. Bullying secara verbal yaitu perlakuan kasar yang dilakukan secara verbal seperti mengancam, 

mencemooh, memfitnah, memalak, memanggil dengan menggunakan nama orang tua, 

mengeluarkan kata-kata yang bersifat rasis, dan mengolok-olok kekurangan yang dimiliki 

anak lain. 
c. Bullying relasional yaitu perlakuan kasar yang tidak dilihat secara kasat mata atau dapat 

disebut juga bullying secara tidak langsung. Perilaku yang termasuk bullying secara mental 

atau sosial ini seperti mengucilkan, memandang sinis, mempermalukan, menyebarkan rumor 

atau menyebarkan gosip mengenai korban. 

 
Karakteristik Pelaku Bullying 

Anak yang melakukan bullying diidentifikasi dari karakteristik yang ada pada dirinya. Karakteristik 

yang mungkin sekali ditemukan pada anak pelaku bullying diantaranya (Dake, Proce, & Telljohann, 

2003; Heath & Sheen, 2005; American Association of School Administrator, 2009): 
a. Berkepribadian manipulatif, impulsive dan agresif 

b. Kurang empati 

c. Secara fisik lebih kuat disbanding korbannya 

d. Mengalami kesulitan beradaptasi terhadap aturan 

e. Harga diri tinggi 
f. Mempunyai penilaian positif terhadap kekerasan 

g. Pencapaian nilai akademik rendah 

h. Kurangnya rasa ketertarikan dan tanggung jawab terhadap sekolah (merasa tidak senang di 

sekolah, dan tidak serius bersekolah) 

i. Berasal dari lingkungan keluarga yang keras 
j. Mengalami gejala-gejala depresi  
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Sedangkan anak yang menjadi korban Bullying, dikategorikan dua kelompok yaitu anak yang memiliki 

karakteristik agresif dan anak yang memiliki karakteristik yang pasif. Anak dengan karakteristik 

agresif yang menjadi target bullying adalah anak yang cenderung reaktif, mudah marah dan mudah 
tersinggung. Sedangkan anak dengan karakteristik pasif umumnya sering menyendiri, mengalami 

penolakan oleh lingkungan sosial dan secara fisik lebih lemah (Heath & Sheen, 2005). 

 

Bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah ini dapat berdampak pada pelaku dan korban, yang 
mana dampak yang ditimbulkan dapat bersifat jangka panjang dan pendek. Dampak jangka pendek 

yang mungkin muncul akibat perilaku bullying di sekolah dasar, diantaranya perasaan tidak aman dan 

terancam, tidak bersemangat belajar, kehadiran di sekolah menurun/ berkurang, maupun penurunan 

prestasi akademik di sekolah. Selain itu, pelaku atau korban anak bullying dapat mengalami dampak 

jangka panjang yang berakibat padanya kejadian bullying. Menurut Ohsako (dalam Arya 2018) Dampak 
perilaku kekerasan di sekolah dapat dikategorikan menjadi tiga:  

a. Bagi korban, dapat menimbulkan rasa tidak aman di sekolah dan terkadang memperburuk 

prestasi akademik 

b. Bagi pelaku, dapat menimbulkan seperti dikeluarkan dari sekolah, memperluas kekerasan 

hingga mengenai guru, dan kepala sekolah vandalisme mengakibatkan kerugian, membuat 
grup konflik, menyalurkan perilaku kekerasan ke lingkungan rumah, keluarga dan 

kecendrungan individu untuk terlibat kenakalan remaja (juvenile delinquent) dan kriminal. 

c. Bagi sekolah, dampak bagi sekolah dapat menimbulkan seperti melemahkan disiplin, merusak 

aturan dan regulasi sekolah. Guru dan karyawan sekolah bisa menjadi sasaran siswa, bahkan 
dalam skala yang lebih luas perilaku Bullying bisa menghambat proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah. 

 

 

M E T O D E  P E N E L I T I A N  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk mengetahui 

gambaran kejadian bullying pada siswa Sekolah Dasar di Kota Jambi. Populasi penelitian ini adalah 

siswa sekolah dasar Kota Jambi, menurut Data Biro Pusat Statistik Provinsi Jambi, jumlah siswa 

Sekolah Dasar di Kota Jambi berjumlah 48.043 siswa. Sampel yang diambil 100 siswa, setelah 
dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2015).  

 

n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)
2 

Ket:  

n: Jumlah Sampel 

N: Jumlah Populasi 

e: Batas toleransi kesalahan yaitu 0,1  atau 10% 

 
Pengumpulan data penelitian ini menggunakan skala ukur perilaku bullying yang diadaptasi dari 

penelitia sebelumnya mengenai karakteristik perilaku bullying pada siswa Sekolah Dasar di Bogor 

oleh Fika Latifah (2012). 
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H A S I L  D A N  P E M B A H A S A N  

Hasil 

Karakteristik Responden 

Kelas Frekuensi Persentase 
4 SD 46 33.3 

5 SD 46 33.3 
6 SD 46 33.3 

TOTAL 138 100 

   

Jenis 

Kelamin 

Frekuensi Persentase 

Anak laki-laki 105 76.1 

Perempuan 33 23.9 

Total 138 100 

Tabel 1 Karakteristik Responden 
 

Melalui tabel di atas memperlihatkan karakteristik respon berdasarkan jenjang kelas dan jenis 

kelaminnya. Untuk jenjang kelasnya, kelas 4 berjumlah 46 siswa (33.3%), kelas 5 berjumlah 46 siswa 

(33.3%),, dan kelas 6 berjumlah 46 siswa (33.3%),, sehingga total keseluruhan 138 siswa/ responden 

penelitian. 
 

Sedangkan responden yang berjenis kelami laki-laki berjumlah 105 anak (76.1%) dan perempuan 

sebanyak 33 anak (23.9%) 

 
Gambaran Kejadian Bullying  

Perilaku Bullying Minimum 

Valid 138 

Mean 42.93 

Median 41.00 

SD 8.88 
Range 43 

Minimum 29 

Maximum 72 

TOTAL 5925 
Tabel 2 Nilai minimum dan maximum kejadian Bullying 

 

Tabel di atas menunjukkan nilai mean, minimum, standar deviasi dan maksimum yang diperoleh dari 

138 responden untuk dijadikan sebagai landasan penyusunan kategorisasi kelompok rendah dan 

tinggi kejadian bullying. 
 

Kejadian 

Bullying 

Frekuensi Persentase 

Rendah 63 45.7 

Tinggi 75 54.3 
TOTAL 138 100 

Tabel 3 gambaran Kejadian Bullying berdasarkan kategorisasi 
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Apabila diamati dari tabel 3, menggambarkan kejadian bullying di sekolah dasar Kota Jambi. 75 

responden mengalami kejadian bullying tinggi (54.3%) dan 63 responden mengalami kejadian bullying 

rendah (45.7%). 

 
Gambaran Kejadian Bullying berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Kejadian 

Bullying 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan 

Rendah 51 (81%) 12 (19%) 

Tinggi 54 (72%) 21 (28%) 

Total 105 33 
Tabel 4 Gambaran Kejadian Bullying berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Tabel 4 memperlihatkan kejadian bullying pada laki-laki lebih banyak dibandingkan pada perempuan. 

Kejadian bullying tinggi 54 siswa pada anak laki-laki (72%), dan 21 siswa pada anak perempuan (28%). 
Kejadian bullying rendah pada anak laki-laki sebesar 51 siswa (81%) dan anak perempuan 12 siswa 

(19%). 

 

Gambaran Kejadian Bullying ditinjau dari Tingkatan Kelas  

 
Kejadian 

Bullying 

Tingkatan Kelas 

 4 SD 5 SD 6 SD 

Rendah 20 (31.7%) 26 

(41.3%) 

17 (27%) 

Tinggi 26 (34.7%) 20 

(26.7%) 

29 

(38.7%) 
Total 46 46 46 

Tabel 5 Gambaran kejadian bullying ditinjau dari Tingkatan kelas 

 

Data di atas menunjukkan jika kejadian bullying banyak terjadi di tingkat kelas yang lebih tinggi yaitu 

kelas 6 SD sebesar 38.7%, kelas 4 SD sebesar 34.7% dan kelas 5 SD 26.7%. sedangkan kejadian 
bullying yang paling rendah ada tingkatan kelas 5 SD sebesar 41.3%, kelas 4 SD 20%, dan kelas 6 SD 

17%. 

 

Gambaran Kejadian Bullying ditinjau dari sasaran Bullying 

 
Sasaran 

Bullying 

Kejadian Bullying 

Rendah Tinggi 

Adik Kelas 4 (6.3%) 8 (10.7%) 

Teman 

Sekelas 

57 (90.5%) 61 (81.3% 

Teman 
yang Tidak 

disukai 

0 (0%) 2 (2.7%) 

Selain 

Anggota 

Gengnya 

2 (3.2%) 4 (5.3%) 

Total 63 75 

Tabel 6 Gambaran Kejadian Bullying ditinjau dari Sasaran/ Target Bullying 
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Gambaran kejadian bullying ditinjau dari sasaran bullying, teman sekelas sebesar 61 siswa (81.3%), 

adik kelas 8 siswa (10.7%), selain anggota gengnya 4 siswa (5.3%), dan teman yang tidak disukai 2 

siswa (2.7%). Selain itu kejadina bullying yang rendah juga terjadi pada teman sekelas 57 siswa 

(90.5%), adik kelas 4 siswa (6.3%) dan selain anggota gengnya 2 siswa (3.2%). 
 

Gambaran Kejadian Bullying ditinjau dari Pelaku Bullying 

Sasaran 

Bullying 

Kejadian Bullying 

Rendah Tinggi 

Kakak 

Kelas 

14 (%) 8 (10.7%) 

Teman 
Sekelas 

42 (66.7%) 64 (85.3%) 

Anak Lain 

yang 

ditakuti 

3 (4.8%) 1 (1.3%) 

Adik Kelas 2 (3.2%) 2 (2.7%) 

Anggota 

Gengnya 

2 (3.2%) 0 (0 %) 

Total 63 75 

Tabel 7 Gambaran Kejadian Bullying ditinjau dari Pelaku Bullying 
 

Hasil tabel 7 menggambarkan kejadian bullying dari pelaku, sebagian besar dilakukan oleh teman 

sekelas 64 siswa (85.3%), kakak kelas 8 siswa (10.7%), adik kelas 2 siswa (2.7%) dan anak lain yang 

ditakuti 1 siswa (1.3%). 
 

Gambaran Kejadian Bullying ditinjau dari Lokasi Terjadinya Bullying 

Lokasi 

Kejadian 

Bullying 

Kejadian Bullying 

Rendah Tinggi 

Kelas 43 (68.3%) 53 (52.2%) 

Koridor 2 (1.4%) 1 (1.3) 

Belakang 

Sekolah 

1 (1.6%) 0 

Pulang 

sekolah 

1 (1.6%) 4 (5.3%) 

Kamar 

Mandi 

0 1(1.3%) 

Lapangan 
Sekolah 

11 (17.5%) 7 (9.3%) 

Kantin  1 0  

Luar 

Sekolah 

4(6.3%) 9(12%) 

Total 63 75 
Tabel 8 Gambaran Kejadian Bullying ditinjau dari Lokasi Terjadinya Bullying 

 

Melalui tabel 7 menggambarkan lokasi kejadian bullying yang sering digunakan atau terjadinya 

tindakan bullying, kelas 53 siswa (52.2%), di luar sekolah (di masjid, rumah, tempat mengaji, di taman, 
dan jalan umum) sebanyak 9 siswa (12%), lapangan sekolah 7 siswa (9.3%), pulang sekolah 4 kejadian 

(5.3%), koridor dan kamar mandi sekolah masing-masing 1 kasus (1.3%). 
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Pembahasan 

Perilaku bullying telah banyak dilakukan siswa sekolah dasar di beberapa kota Besar di Indonesia. 

Provinsi Jambi sendiri kasus bullying, juga mulai sering terjadi, salah satunya di Kota Jambi. 

Berdasarkan data yang diambil pada 138 responden, didapatkan jika 75 siswa (54.3%) pernah 
mengalami kejadian bullying sebagai pelaku ataupun korban bullying di sekolah dasar Kota Jambi. Jika 

ditinjau dari jenis kelamin responden, jumlah terbanyak terjadi pada anak laki-laki sebesar 54 siswa 

(72%) dibandingkan pada anak perempuan 21 siswa (28%). Kecenderungan anak laki-laki melakukan 

bullying karena perilaku bullying dipersepsikan sebagai suatu mekanisme dalam menjalin interaksi 
dengan teman sebayanya, berbeda dengan perempuan yang menganggap bullying merupakan tindakan 

yang membahayakan bagi orang lain sehingga cenderung memilih untuk menghindari perilaku 

tersebut (Silva, 2013).  

 

Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Buss dan Perry (dalam Anderson & Bushman, 2002), bahwa 
laki-laki terbukti lebih banyak terlibat tindakan agresif dibandingkan perempuan, dan pilihan agresif 

antara laki-laki dan perempuan terbukti berbeda. Perempuan lebih memilih agresi tidak langsung dan 

laki-laki lebih banyak terlibat agresif langsung. Perbedaan jenis kelamin pada perilaku peran gender 

meningkat sepanjang masa remaja awal, hal ini dikarenakan pada masa remaja awal terjadi 

peningkatan tekanan-tekanan dari lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri pada peran masing-
masing gender. Hal ini ditemukan dalam hasil penelitian, pada tabel 5 yang memperlihatkan kejadian 

bullying banyak terjadi di kelas 6 SD, di usia 12-13 tahun yang memasuki masa remaja awal atau 

dianggap transisi dari masak kanak-kanak ke masa remaja. Di usia itu mereka lebih banyak 

berinteraksi dengan lingkungan dibandingkan orang tuanya. Dalam hal ini lingkungan sosial di luar 
keluarganya seperti teman sebaya, sekolah dan masjid, taman dapat mempengaruhi dirinya dalam 

berperilaku di lingkungan. 

 

Selain itu, target yang sering menjadapatkan perlakuan bullying di sekolah dasar adalah teman 

sekelasnya 61 responden (81.3%), adik kelas 8 responden (10.7%), selain anggota geng 4 responden 
(5.3%) dan teman yang tidak disukai 2 (2.7%). Banyaknya kejadian bullying yang dilakukan oleh teman 

sekelas, dalam hal ini teman sekelas dapat dianggap sebagai teman sebaya, artinya bahwa antara anak 

dan teman sebaya dapat terjadi ikatan yang kuat dengan kelompok teman sejenis yang disebut geng 

(Potter & Perry, 2005; Wong,et.al., 2001/2002), ikatan yang terbentuk antara anak dengan teman 
sebaya dapat berdampak positif maupun negatif, seperti saat anak mengalami tekanan dari teman 

sebaya yang memaksa anak untuk mengambil resiko, ia dapat mengabaikan penilaian baik pada 

dirinya, yang menyebabkan kekerasan geng (Wong, et.al., 2001/2002).  

 

Begitu pula Suwarni (2009) menemukan perilaku teman sebaya mempunyai pengaruh yang 
palingbesar terhadap perilaku anak yang beralih ke masa remaja. Teman sekolah merupakan peer 

yang signifikan bagi anak karena sebagian besar waktu dihabiskan di sekolah bersama teman-teman 

sekolah, yang umumnya perilaku bullying terjadi karena pengaruh dari teman sebaya. Begitu juga 

sebaliknya, pelaku kejadian bullying dianggap paling sering dilakukan oleh teman sekelas sebesar 64 
siswa (85.3%), dan paling sedikit dilakukan oleh teman yang ditakuti 1 siswa (1.3%), artinya bahwa 

korban bullying memiliki kecenderungan menjadi pelaku bullying.  

 

Karakteristik anak yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi pelaku bullying, yaitu (a) 

mereka yang peduli dengan popularitas, memiliki banyak teman, dan senang menjadi pemimpin 
diaantara teman-temannya. Mereka dapat berasal dari keluarga yang berkecukupan, memiliki rasa 

percaya diri tinggi, dan memiliki prestasi bagus di sekolah. Mereka melakukan bullying untuk 

meningkatkan status dan popularitas di antara teman-teman mereka. (b) pernah menjadi korban 

bullying. Mereka juga mungkin mengalami kesulitan diterima dalam pergaulan, kesulitan dalam 

mengikuti pelajaran di sekolah, mudah terbawa emosi, mereasa kesepian dan mengalami depresi. (c) 
memiliki rasa percaya diri yang rendah atau mudah dipengaruhi oleh teman-temannya. Mereka dapat 
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menjadi pelaku bullying karena mengikuti perilaku teman-teman mereka yang melakukan bullying, 

baik secara sadar ataupun tidak sadar. 

 

S I M P U L A N  D A N  I M P L I K A S I  

Setelah dilakukan penelitian mengenai gambaran kejadian bullying siswa sekolah dasar di Kota Jambi 

maka hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 

54 responden (72%), mayoritas kelas 6 Sekolah Dasar 29 responden (39%), sebagian besar kejadian 

bullying dilakukan oleh teman sekelas  64 responden (85.3%), korbannya adalah teman sekelas 61 
responden (81.3%) dan lokasi kejadian paling sering terjadi adalah di ruang kelas sebesar 53 

responden (52.2%).  

 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah kejadian bullying yang terjadi pada siswa sekolah dasar dapat 

dikatakan tinggi. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, komunitas, 
lingkungan rumah, atau fasilitas umum lainnya untuk mengatasai dan menyadari bahwa perilaku 

bullying yang terjadi pada siswa sekolah dasar perlu untuk diperhatikan lebih jauh. Jika diamati 

perilaku bullying yang muncul di sekolah dasar, ada kecenderungan berlanjut hingga pendidikan 

menengah, dikarenakan adanya kebiasaan 
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