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B A B  I 

 P E N D A H U L U A N 

1.1 Latar Belakang  

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan untuk sebuah bangsa dan negara. Agar 

kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, 

setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, 

perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak 

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa 

perlakuan diskriminatif.1 Akan tetapi yang terjadi saat ini kekerasan terhadap 

anak terus saja meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Nasional Anak 

(Komnas Anak) mencatat 21.689.797 kasus kekerasan telah menimpa anak-

anak Indonesia dalam kurun empat tahun terakhir (2010 hingga 2014). 

Berdasarkan data dan laporan yang diterima sebanyak 21.689.797 kasus 

tersebut terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota.  Menurut data Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2005, kasus kekerasan terhadap 

anak menduduki posisi kedua setelah pengasuhan anak, yaitu sebanyak 42 

                                                           
1 Bagian Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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kasus terlapor atau sebesar 21,8%.2 Kekerasan terhadap anak pada Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 

menyebutkan: 

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 

 

Seiring dengan berjalannya waktu saat ini kekerasan terhadap anak 

tidak hanya terjadi di rumah, tetapi juga di sekolah. Pernyataan ini terbukti 

dengan maraknya media sosial yang memberitakan bahwa lingkungan sekolah 

adalah tempat yang paling rawan bagi anak menerima kekerasan dan 

diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, “Sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan 

berkesinambungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar."  Di 

sekolah, anak berkewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan oleh pengajar/guru dan di sekolah anak juga berhak memperoleh 

pendidikan, bermain, berpendapat, dan mendapatkan fasilitas yang baik. Hak 

anak ini diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak 

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan 

pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat bakatnya”. Dengan 

                                                           
2 Antara News, “21 Juta Kasus Kekerasan Menimpa Anak Indonesia”, 

http://www.antaranews.com/berita/460296/21-juta-kasus-kekerasan-menimpa-anak-indonesia, diakses 

terakhir hari Jumat tanggal 23 September 2016. 

http://www.antaranews.com/berita/460296/21-juta-kasus-kekerasan-menimpa-anak-indonesia
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demikian sebagai suatu satuan pendidikan maka sekolah diharapkan dapat 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam hal ini adalah 

orang-orang yang terdidik.  

Namun pada kenyataannya kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada 

anak-anak usia sekolah saat ini sangat memprihatinkan bagi pendidik, 

orangtua dan masyarakat.3 Menurut UNICEF, 40% anak berusia 13-15 tahun 

pernah diserang secara fisik sedikitnya satu kali dalam setahun dan 50% anak 

melaporkan pernah di-bully di sekolah.4 Pada tahun 2011 pun masalah 

“bullying” dan kekerasan di sekolah masih tak kunjung reda. Korban terus 

berjatuhan. Tahun 2011 ditutup dengan catatan kelam dimana “bullying” dan 

kekerasan di sekolah masih terus terjadi dan menjadi momok dalam dunia 

pendidikan. Di beberapa sekolah, aksi tidak terpuji ini bahkan cenderung 

diwariskan kepada peserta didik baru. Sekolah yang seharusnya menjadi 

tempat yang menyenangkan berubah menjadi tempat yang mengerikan, 

bahkan mengancam nyawa. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk 

menemukan kawan berubah menjadi tempat mencari lawan.5 Sekolah yang 

seharusnya menjadi tempat  bagi anak untuk menimba ilmu serta membantu 

                                                           
3 Fransisca Mudjijanti, “School Bullying dan Peran Guru dalam Mengatasinya”, Naskah Krida Rakyat 

12 Desember 2011, diunduh hari Jumat tanggal 23 September 2016. 
4 UNICEF, “Kekerasan Terhadap Anak: Kini Saatnya Bertindak”, 

http://www.unicef.org/indonesia/id/media_24996.htm, diakses terakhir hari Jumat tanggal 23 

September 2016 
5 Kompas, “Bullying masih jadi momok”, 

http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/23/09443360/Bullying.Masih.Jadi.Momok, diakses terakhir 

hari Kamis tanggal 10 November 2016. 

http://www.unicef.org/indonesia/id/media_24996.htm
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/23/09443360/Bullying.Masih.Jadi.Momok
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membentuk karakter pribadi yang positif ternyata malah menjadi tempat 

tumbuhnya praktek-praktek bullying.6 Dengan demikian beberapa sekolah di 

Indonesia dapat dikatakan tidak aman dan sangat tidak maksimal dalam 

melakukan pengawasan sehingga tindakan kekerasan di sekolah terus terjadi 

hingga saat ini. 

Kekerasan di sekolah atau yang lebih dikenal dengan istilah 

perundungan/bullying dapat dilakukan oleh siapa saja, dari kepala sekolah, 

guru, pembina sekolah, karyawan, ataupun antarsiswa.7 Lokasi kejadiannya 

mulai dari ruang kelas, toilet, kantin, halaman, pintu gerbang, bahkan di luar 

pagar sekolah.8 Perundungan/bullying sendiri adalah perilaku agresif dan 

menekan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih 

lemah.9  

Selama ini belum ada intervensi khusus dari negara terhadap tindak 

kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh belum adanya 

regulasi khusus dan tegas yang mewajibkan negara hadir dalam mengatasi 

kekerasan, belum adanya pelaporan dan perlindungan khusus bagi anak yang 

mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dan belum adannya koordinasi 

antar pelaku dalam ekosistem pendidikan untuk saling mendukung dalam 

                                                           
6 Fransisca Mudjijanti, Op. Cit. 
7 Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 

133. 
8 Fransisca Mudjijanti, Op. Cit. 
9 Rika Saraswati, Op. Cit. 
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pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.10 

Oleh karena itu, pemerintah pada tanggal 31 Desember 2015 akhirnya 

menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya (Permendikbud) 

Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 

Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud Nomor 82 

Tahun 2015 merupakan salah satu bentuk kemajuan dalam bidang pendidikan. 

Dengan adanya Permendikbud ini para guru diharapkan memahami persepsi 

tentang perundungan/bullying dan jenis-jenis kekerasan di sekolah. Selain itu, 

aturan yang tertuang dalam Permendikbud ini juga mendorong agar sekolah 

dan pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan 

terhadap tindak kekerasan yang meliputi tindak kekerasan terhadap peserta 

didik, tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, di luar wilayah sekolah hingga 

aksi yang lebih brutal seperti tawuran antarpelajar. Mayoritas hukuman yang 

ditekankan dalam Permendikbud ini lebih kepada sekolah yang melakukan 

pembiaran terjadinya tindak kekerasan. Karena itu Pemerintah Daerah dalam 

hal ini Dinas Pendidikan Daerah/Kota diharapkan dapat memberi sanksi tegas 

kepada sekolah agar Permendikbud ini nantinya dapat mempengaruhi sekolah 

dalam mengambil setiap keputusan.11  

                                                           
10 Paparan Mendikbud Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 

Pendidikan, 26 Januari 2016, diunduh hari Senin tanggal 14 November 2016. 
11 Tirto.id, “Sosialisasi Aturan Saja tak Cukup”, https://tirto.id/sosialisasi-aturan-saja-tak-cukup-gsE, 

diakses terakhir hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016. 

https://tirto.id/sosialisasi-aturan-saja-tak-cukup-gsE
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Komponen pendekatan penanganan kekerasan di dalam Permendikbud 

ini ada tiga, yaitu pertama dimulai dari penanggulangan di mana sekolah 

diharuskan untuk sigap dan tertata melakukan segala langkah penanggulangan 

terhadap tidak kekerasan yang telah terjadi di sekolah. Kedua, yaitu 

pemberian sanksi untuk pelaku tindak kekerasan atau pelaku 

pembiaran/pengabaian tindak kekerasan, dan yang ketiga yaitu pencegahan, 

dalam hal ini sekolah, guru, dan pemerintah daerah harus menyusun langkah-

langkah pencegahan tindak kekerasan termasuk menyusun prosedur anti 

kekerasan dan pembuatan kanal pelaporan berasarkan pedoman yang 

diberikan oleh Kemendikbud.12 Dengan demikian, menurut peneliti 

Permendikbud ini penting dijadikan sebagai suatu budaya hukum di 

lingkungan sekolah agar perundungan/bullying di sekolah tidak terjadi lagi 

atau setidaknya dapat berkurang. 

Budaya hukum menurut Hilman Hadikusuma adalah tanggapan umum 

yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan 

itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku 

individu.13 Tanggapan tersebut dapat berupa sikap penolakan maupun 

penerimaan. Di sini peneliti tertarik untuk melihat tanggapan warga sekolah 

tentang Permendikbud ini, apakah mereka menolak atau menerima, dan sejauh 

                                                           
12 Paparan Mendikbud, Op.Cit. 
13 H. Hilman Hadikusuma, S.H., 1986, Antropologi Hukum Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, hal 

51. 



7 

 

mana tanggapan tersebut berpengaruh dan berakibat pada upaya pembudayaan 

Permendikbud untuk mencegah kekerasan terhadap anak di sekolah. 

Berdasarkan teori budaya hukum, maka ada tiga hal penting yang 

perlu dilakukan agar Permendikbud ini dapat menjadi sesuatu yang 

membudaya di lingkungan sekolah, yang pertama yaitu dengan melakukan 

sosialisasi kepada guru dan peserta didik tentang Permendikbud ini, kedua 

melihat tanggapan sekolah terhadap Permendikbud ini dan bagaimana 

penerapannya, dan yang ketiga sanksi.14 Sanksi dalam Permendikbud ini 

terdapat tiga (3) bentuk, yang pertama sanksi berasal dari sekolah, sanksi dari 

sekolah untuk peserta didik yaitu berupa teguran lisan/tertulis (yang menjadi 

aspek penilaian sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan 

kelas), dan tindakan lain yang bersifat edukatif (seperti konseling 

psikolog/guru BK), selanjutnya sanksi dari sekolah untuk guru dan tenaga 

kependidikannya yaitu berupa teguran/lisan, pengurangan hak, pembebasan 

tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan atau pemutusan hubungan 

kerja. Sanksi kedua, berasal dari pemerintah daerah, yaitu berupa 

teguran/lisan, pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian 

sementara/tetap dari jabatan, sedangkan untuk sekolahnya berupa 

pemberhentian bantuan, pengabungan (untuk sekolah negeri), dan penutupan 

sekolah. Sanksi ketiga berasal dari Kemendibud, yaitu merekomendasikan 

penurunan level akreditasi sekolah, pemberhentian bantuan, 

                                                           
14 Ibid. 
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merekomendasikan pemberhentian guru, kepala sekolah, kepada Pemda atau 

yayasan, dan merekomendasikan kepada Pemda untuk melakukan langkah-

langkah tegas terhadap permasalahan yang berulang (missal: penutupan 

sekolah, relokasi, penggabungan.15 

SMP Pangudi Luhur (PL) Domenico Savio adalah Sekolah Menengah 

Pertama Swasta yang berada di Kota Semarang di Provinsi Jawa Tengah. 

SMP PL Domenico Savio merupakan sekolah menengah ke atas dan juga 

merupakan salah satu sekolah swasta favorit di Semarang. Walaupun 

merupakan sekolah kelas menengah dan favorit, ternyata tindakan 

perundungan/bullying masih kerap terjadi di SMP PL Domenico Savio. Hal 

ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Selviana Santoso, 

dimana dalam penelitiannya tersebut dapat dilihat bahwa 

perundungan/bullying masih sering terjadi di SMP PL Domenico Savio 

Semarang. Penyebab perundungan/bullying di SMP PL Domenico Savio 

Semarang sendiri karena perbedaan kelas, ekonomi, agama, jender dan suku. 

Selain itu penyebab perundungan/bullying lainnya dikarenakan tradisi 

senioritas serta tidak jelasnya aturan mengenai perundungan/bullying dalam 

tata tertib sekolah.16  

                                                           
15 Paparan Mendikbud, Op.Cit. 
16 Selviana Santoso, 2016, “Tata Tertib Sekolah Yang Anti Kekerasan/Bullying Dikaji Dari Ketentuan 

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di SMP PL Domenico Savio Semarang)”, 

Fakultas Hukum Unika Soegijapranata. Jurnal Ilmiah Hukum ‘KISI HUKUM”, Volume 15, No. 1, hal 

69-84. 
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Mengingat bahwa Permendikbud ini relatif masih baru dan tujuan 

dikeluarkannya adalah untuk mencegah terjadinya bullying/perundungan yang 

berkelanjutan maka perlu dilakukan suatu penelitian mengenai pemberlakuan 

Permendikbud ini di sekolah-sekolah di Kota Semarang, agar khususnya 

menjadi suatu budaya hukum di SMP PL Domenico Savio.  

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penyusunan skripsi dengan 

judul “Pembudayaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan 

Di SMP PL Domenico Savio Semarang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari perumusan masalah 

utama yang dijabarkan ke dalam dua permasalahan. Adapun permasalahan 

utamanya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan 

Satuan Pendidikan Di SMP PL Domenico Savio Semarang? 

Penjabaran masalah ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana tanggapan komunitas SMP PL Domenico Savio terhadap 

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan? 
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b. Apa saja sarana dan prasarana yang disediakan pihak SMP PL 

Domenico Savio dalam rangka menanggapi Permendikbud tersebut? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Tindak kekerasan di lingkungan sekolah yang dimaksud dalam 

Permendikbud ini adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, 

dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan 

agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan 

mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan 

atau kematian yaitu diantaranya, pelecehan, perundungan, penganiayaan, 

perkelahian, perpeloncoan, pemeresan, pencabulan, pemerkosaan, tindak 

kekerasan atas dasar diskirminasi  terhadap suku, agama, ras, dan/atau 

antargolongan (SARA), dan tindak kekerasan lainnya yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Mengingat luasnya tindak kekerasan yang 

diatur dalam Permendikbud tersebut, peneliti membatasi tindak kekerasan 

hanya pada perundungan/bullying. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

pembahasan. Dengan demikian peneliti hanya fokus menganalisis mengenai 

tindak perundungan/bullying yang terjadi di SMP PL Domenico Savio 

Semarang. 

1.4 Tujuan Penulisan 

Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Pembudayaan 

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 
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Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP 

PL Domenico Savio Semarang” bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pembudayaan hukum Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di 

Lingkungan Satuan Pendidikan Di SMP PL Domenico Savio Semarang 

2. Mengetahui tanggapan dan pendapat komunitas sekolah (kepala sekolah, 

guru dan peserta didik) terhadap Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan. 

3. Mengetahui sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah dalam 

rangka menanggapi Permendikbud tersebut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan beberapa 

manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Praktis 

1) Memberikan informasi mengenai pembudayaan Permendikbud Nomor 

82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak 

Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Di SMP PL Domenico 

Savio Semarang dan sekolah lain melalui upaya-upaya pencegahan 

dan penanggulangan kasus perundungan/bullying. 

2) Memberikan informasi kepada Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan 

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 



12 

 

Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, 

khususnya di SMP PL Domenico Savio. 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perlindungan anak 

mengenai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kasus 

perundungan/bullying di sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 82 

Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan 

di Lingkungan Satuan Pendidikan. 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang betujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan 

menganalisanya17 

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian adalah : 

Metode yang betujuan mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan 

jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan 

suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul oleh fakta 

tersebut. 18 

 

Sedangkan penelitian sendiri dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 

penelitian hukum nomatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Pada 

                                                           
17 Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 

hal 43. 
18 Ibid, hal 2. 
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penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, 

maka dalam penelitian ini yang diteliti terlebih dahulu adalah data 

sekundernya, lalu kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data 

primer dilapangan atau terhadap masyarakat.19 

1.7 Metode Pendekatan 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti meggunakan metode 

pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif, yaitu dimana peneliti 

harus menjelaskan objek/subjek yang ditelitinya secara spesifik dengan 

batasan-batasan yang cukup jelas.20 Objek penelitian yang diteliti oleh peneliti 

dalam skripsi ini adalah segala informasi yang berhubungan dengan 

pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP 

PL Domenico Savio, meliputi tanggapan, pendapat komunitas sekolah (kepala 

sekolah, guru dan peserta didik) serta sarana dan prasarana dalam rangka 

menanggapi Permendikbud ini. 

1.8 Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini adalah deskriptif analitis, menurut Mely G. Tan 

sebagaimana dikutip oleh Soejono, penelitian yang bersifat deskriptif 

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, 

                                                           
19 Ibid, hal 52. 
20 Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono dan Y. Endang 

Wahyati, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum: Buku Pedoman Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Katolik Soegijapranata, hal 10. 
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gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu 

gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.21 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai 

pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP 

PL Domenico Savio Semarang dan bagaimana tanggapan sekolah terhadap 

Permendikbud tersebut, serta memberikan hasil analitis dengan menggunakan 

teori dan asas hukum yang berkaitan. 

1.9 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Semarang, khususnya di SMP 

PL Domenico Savio. Peneliti memilih SMP PL Domenico Savio SMP karena 

tindakan perundungan/bullying masih kerap terjadi di SMP PL Domenico 

Savio Semarang. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Selviana Santoso, dimana dalam penelitiannya dapat dilihat 

bahwa perundungan/bullying masih sering terjadi di SMP PL Domenico Savio 

Semarang.22 Selanjutnya peneliti ingin mengetahui sejauh mana ketaatan 

masyarakat di lingkungan SMP PL Domenico Savio dengan dikeluarkannya 

peraturan terbaru mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan 

di lingkungan satuan pendidikan.   

                                                           
21 Soejono dan H. Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal 22. 
22 Selviana Santoso, Op.Cit. 
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1.10 Objek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah segala informasi yang 

berhubungan dengan pembudayaan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 

Satuan Pendidikan. 

1.11 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ilmu hukum empiris untuk mengumpulkan data 

berupa fakta-fakta sosial dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai 

instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini sendiri berupa wawancara langsung dan mendalam, penggunaan 

kuisioner, survei lapangan,23 serta pengumpulan data melalui studi 

kepustakaan. 

a. Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data untuk 

memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.24 Data primer akan diperoleh oleh peneliti dengan cara 

wawancara. Wawancara menurut Soerjono Soekanto yaitu pengumpulan 

data dengan cara berkomunikasi dengan orang yang bersangkutan.25 

Dalam wawancara nantinya peneliti akan terlebih dahulu membuat daftar 

                                                           
23 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV. Mandar Maju, hal 

167. 
24 Soerjono Soekanto, 1986, Op.cit, hal 12. 
25 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, hal 220. 
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pertanyaan sebagai panduan tanpa menutup kemungkinan berkembangnya 

pertanyaan dalam wawancara. Wawancara itu sendiri akan dilakukan 

dengan beberapa pihak, yaitu: 

Informan : 

1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas 

Pendidikan Kota Semarang 

2. Kepala Sekolah SMP PL Domenico Savio Semarang 

3. Wakil Kepala Sekolah SMP PL Domenico Savio Semarang 

4. Guru Bimbingan Konseling SMP PL Domenico Savio Semarang 

5. Peserta didik sebanyak 4 anak diambil dari tiga kelas (7A, 8A, 9A) 

Dalam penelitian ini peneliti juga menyebar 100 kuisioner kepada 100 

peserta didik yang terdiri dari peserta didik kelas 7A, 8A, dan 9A SMP PL 

Domenico Savio Semarang.  

b. Studi Kepustakaan 

Menurut Nazir dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian” 

dimaksud dengan studi kepustakaan adalah menelusuri literatur yang ada 

serta menelaahnya26. Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan untuk membantu penulis dalam perolehan data yang terdiri dari 

3 sumber bahan hukum, yaitu : 

(1) Bahan Hukum Primer 

                                                           
26 Nazir, 2013, Metode Penelitian Cet, Kedelapan, Bogor: Ghalia Indonesia, hal 93. 
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Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoratif yang artinya mempunyai otoritas.27 Bahan-bahan hukum 

primer juga mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar yang ada 

kaitannya dengan permasalahan dalam tulisan ini, yaitu:28 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945. 

b) The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-hak 

anak) 1989. 

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. 

e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak. 

g) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan 

Penaggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan 

Pendidikan. 

(2) Bahan Hukum Sekunder 

                                                           
27 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media Group, hal 141. 
28 Petrus Soerjowinoto, Op.Cit, hal 11. 
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Bahan hukum sekunder adalah buku teks mengenai prinsip-

prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para 

sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks 

bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang 

hukum baik dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal.29 Bahan hukum 

sekunder mempunyai hubungan yang erat dengan bahan hukum  

primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum  

primer.30 Dalam penulisan ini digunakan bahan hukum sekunder antara 

lain: 

a) Buku-buku tentang Perlindungan Anak khususnya mengenai anak 

yang mengalami kekerasan di lingkungan sekolah. 

b) Buku-buku tentang Perundungan/Bullying khususnya yang 

mengatur tentang pencegahan dan penaggulangan 

perundungan/bullying di sekolah. 

c) Buku-buku tentang Pembudayaan mengenai teori-teori budaya 

hukum. 

d) Hasil karya illmiah para sarjana. 

e) Hasil penelitian. 

f) Website-website terkait. 

(3) Bahan Hukum Tersier 

                                                           
29 Peter Mahmud Mazuki, Op.cit, hal 142-134. 
30Ibid, hal 14. 
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Bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan sekunder.31 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

dua bahan hukum tersier, yaitu: 

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 

1999, Jakarta: Balai pustaka. 

b) Kamus Hukum, Dr. Andi Hamzah, S.H., Kamus Hukum, 1986, 

Jakarta: Ghalia Indonesia. 

1.12 Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitis dekriptif. 

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka akan dikembangkan 

sejalan perkembangan teori yang didapat peneliti dari dokumen-dokumen 

yang relevan dengan penelitian ini.  

1.13 Teknik Penyajian Data 

Hasil dari data ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian 

sesuai dengan masalah dan tujuan yang diangkat. Data yang telah diperoleh 

dan telah dianalisis kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam 

bentuk uraian-uraian. 

1.14 Sistematika Skripsi 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, 

sistematika skripsi direncanakan sebagai berikut: 

                                                           
31Ibid, hal 9. 
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BAB I PENDAHULUAN berisi tentang latar belakang penelitian 

mengenai alasan peneliti mengambil skripsi berjudul “Pembudayaan 

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP 

PL Domenico Savio Semarang”. Dalam bab ini juga terdapat rumusan 

masalah yang berisi permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam topik 

yang diteliti yaitu tanggapan sekolah terhadap Permendikbud Nomor 82 

Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di 

Lingkungan Satuan Pendidikan dan apa saja sarana dan prasarana yang 

disediakan dalam rangka menanggapi Permendikbud tersebut. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA berisi teori-teori yang mendukung 

pembahasan yaitu tinjauan mengenai Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan 

Satuan Pendidikan, sarana prasarana yang terdapat dalam Permendikbud, 

pengetian pembudayaan dan budaya hukum, pengertian anak, hak anak di 

sekolah, pengertian sekolah, pengertian guru Bimbingan Konseling, 

pengertian peserta didik, pengertian kekerasan, pengertian 

perundungan/bullying, pengertian pencegahan dan penanggulangan dan 

pengertian sanksi. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi hasil 

penelitian dan pembahasan bagaimana pembudayaan Permendikbud Nomor 

82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di 
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Lingkungan Satuan Pendidikan di SMP PL Domenico Savio Semarang, 

tanggapan SMP PL Domenico Savio Semarang terhadap berlakunya 

Permendibud tersebut dan apa saja sarana dan prasarana yang telah disediakan 

dalam rangka menanggapi Permendikbud tersebut. 

BAB IV PENUTUP berisi kesimpulan saran dari peneliti terhadap 

hasil penelitian dan pembahasan.  

  


