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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

 I.1.1 Fenomena Kasus Bullying 

Kasus Bullying atau tindakan tidak menyenangkan di lingkungan belajar 

mengajar, saat ini kembali marak terjadi di Indonesia. Pertengahan Juli 2017 

masyarakat dikejutkan dengan kasus penindasan kepada seorang mahasiswa yang 

memiliki kebutuhan khusus. Melalui sebuah video yang viral di dunia maya, 

Seorang mahasiswa perguruan tinggi di Jakarta mendapatkan perlakuan tidak 

menyenangkan dari mahasiswa lain. Korban terlihat digoda oleh kedua orang 

mahasiswa yang berusaha menahan ia untuk pergi dengan menarik tasnya 

sehingga ia sulit untuk melepaskan diri. Perilaku yang mungkin menurut mereka 

dilakukan semata-mata sebagai tindakan untuk bercanda namun tidak tepat 

dilakukan khususnya apabila sudah merupakan tindakan tidak menyenangkan atau 

memiliki kesan mengganggu bagi korban terlebih bila hal tersebut sudah sering 

dilakukan. Beberapa teman lain yang hanya menyaksikan kejadian tersebut 

menambah kesan penindasan yang sangat mengkhawatirkan
1
.  

Tak sampai disitu saja kasus bullying pun tidak hanya terjadi pada anak-

anak diusia dewasa seperti mahasiswa saja, namun anak-anak usia SMP dan 

Sekolah Dasar. Dipertengahan Juli tahun 2017 ini pun peristiwa Bullying 

dikalangan anak SMP pun juga terjadi. Percekcokan seorang anak SMP dan 

beberapa temanya dengan anak SD berujung dengan pemaksaan untuk mencium 

tangan anak-anak SMP tersebut dengan sebelumnya tindakan kekerasan pun 

dilakukan. Belum lagi kasus Bullying yang sudah menjurus ke fisik di kota Kudus 

yang menimpa anak sekolah dasar yang tidak lama terjadi. Permasalahan tindakan 

ini pun semakin mempertanyakan bagaimana dengan ajaran berperilaku terhadap 
                                                           
1 Imam Hamdi, https://metro.tempo.co/read/news/2017/07/22/064893518/7-Fakta-di-Balik-Kasus-Bullying-Gunadarma, 22 Juli 

2017 
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orang lain khususnya kepada lingkungan terdekat anak- anak di Indonesia seperti 

kepada teman di sekolah maupun teman sepermainan. Untuk definisi secara 

umum, Bullying dalam buku The Nature of School Bullying adalah bentuk 

perlakuan penindasan dimana korban tidak mendapat perlindungan, terjadi 

berulang kali serta mendapat tindakan yang buruk atau negatif dari satu maupun 

beberapa orang (Smith, 1999).  

Tindakan buruk yang diterima dapat berbentuk apapun baik secara kontak 

fisik, ucapan atau verbal dan tindakan tidak menyenangkan lainnya. Sebagai 

contoh untuk di kota Semarang sendiri yang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah 

Dalam sebuah Penelitian yang telah dilakukan oleh E.R Kustanti (2015) bahwa 

gangguan atau bullying pada jenjang Sekolah Dasar, SMP, Hingga SMU yang 

memiliki persentase terbesar adalah memanggil nama julukan yang tidak disukai. 

Dikota semarang sendiri institusi untuk penanganan Bullying di Sekolah pun baru 

saja dibentuk dan bekerja di tahun 2017 ini. Sehingga edukasi untuk sikap-sikap 

Bullying kepada anak pun masih belum efektif karena program yang dicanangkan 

masih dimulai dari tingkat SMA. Sehingga pembelajaran anak sejak dini masih 

belum efektif diajarkan selain dari pembelajaran oleh orang tua. 

Seperti disekeliling kita yang masih mewajarkan adanya bentuk bullying 

verbal yang bisa menjadi awal terjadinya peristiwa Bullying selanjutnya. Hal ini 

menunjukan bahwa di Indonesia, melecehkan orang lain yang dalam hal ini dalah 

teman sebaya di sekolah dengan memanggil nama atau panggilan orang lain sesuai 

dengan julukan yang melekat dalam orang tersebut sudah merupakan budaya yang 

terus berkembang sejak kecil hingga dewasa. Beberapa panggilan yang menjurus 

kepada bentuk fisik orang tersebut akan sangat menimbulkan efek yang berbahaya 

bagi korban khususnya bagi korban yang tidak mampu menerima tekanan 

terhadap ejekan tersebut.  
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 I.1.2 Efek Bullying 

Beberapa efek tersebut adalah: Psychological Effect (Efek Psikologis), 

sesorang yang mendapatkan perlakuan pelecehan secara verbal khususnya kepada 

anak yang tidak kuat secara mental akan sangat berefek kepada hancurnya harga 

diri mereka. Mereka tidak jarang akan merasa frustasi, marah, kesepian, terisolasi 

atau dikucilkan. Sehingga apabila tidak mendapatkan bantuan ataupun 

perlindungan mereka akan berfikir bahwa mereka tidak berdaya dan tidak dapat 

melakukan apapun untuk mengubah kondisi mereka sehingga akan menuju kepada 

depresi dalam pemikiran maupun diri mereka. 

Efek kedua, Physical Effect (Efek Secara Fisik), bentuk-bentuk bullying 

atau penindasan secara fisik atau adanya kontak fisik tentu akan sangat berdampak 

buruk terhadap kesehatan fisik mereka. Kemudian The Effect on Academics (Efek 

dalam Akademis atau Pendidikan), tindakan penindasan khususnya yang 

dilakukan di lingkungan sekolah secara tidak langsung akan menyebabkan 

penurunan nilai disebabkan hilangnya fokus mereka untuk belajar karena 

keberadaan pihak-pihak pelaku bullying di sekitar mereka. Hal-hal yang mampu 

menghilangkan keseriusan serta hilangnya perhatian mereka terhadap pelajaran di 

kelas. Sesuatu yang memungkinkan menurunkan semangat belajar mereka dikelas 

dan tidak jarang menjadikan mereka takut atau tidak ingin pergi ke sekolah (Greer, 

2015). 

I.I.3 Sikap Anti Bullying Pada Anak  

Di tahun 2017 sebanyak 84 % anak usia 12 sampai 17 tercatat pernah 

mengalami atau menjadi korban Bullying. Dan berdasarkan riset dari layanan 

pengaduan Tespa (Telepon sahabat anak) sejak Januari hingga Juli tercatat 976 

pengaduan dimana 17 diantaranya adalah Bullying
2
.  Maka dari itu perlu adanya 

pembelajaran pada anak bahwa setiap tindakan potensi Bullying perlu dijauhi 

sejak dini.  Hal ini tentu berkaitan dengan kematangan anak secara kognitif atau 

                                                           
2
 Tim Viva, http://www.viva.co.id/berita/nasional/938446-kasus-bullying-anak-meningkat-pada-2017,23 Juli 2017 
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kemampuan anak yang masih kecil secara nalar masih belum cukup matang, 

mereka belum bisa menalar tindakan ini termasuk mengejek serta menyakiti 

orang. Sehingga perlu adanya pendidikan keterampilan emosional dan social pada 

anak , yang menurut seorang Professor William Damon (Damon, 1998) adalah:  

1. Adanya pemahaman terhadap perbedaan antara perilaku yang “baik” dan 

“buruk”, 

2. Pengembangan kepedulian, perhatian, tanggung jawab atas hak-hak orang 

lain yang mensejahterakan 

3. Ikut merasakan reaksi emosi negatif sebagai bentuk pembelajaran dan 

perenungan, seperti rasa bersalah, marah, dan takut apabila melanggar 

sebuah aturan moral.  

Hal tersebut dilakukan supaya ketika mereka berteman atau menjalin 

hubungan sosial mereka lebih memperhatikan perasaan orang lain. Bagaimana 

mereka mampu beroleransi atau menghargai perasaan teman mereka sehingga 

anak-anak lebih berhati-hati dalam bersikap. Karena pada dasarnya pelaku 

bullying kurang memiliki sikap empati terhadap perasaan orang lain (Smith & 

Thompson, 1991) sehingga ketika mereka tidak peka terhadap yang mereka 

lakukan merupakan perbuatan yang salah, hal-hal tersebut pun menjadi hal yang 

wajar untuk dilakukan. Alasan-alasan sederhana seperti “Mereka 

menjengkelkanku” hingga “Untuk membalas” akan terus tertanam dalam diri 

mereka apabila tidak ada pembelajaran nilai-nilai moral untuk saling bertoleransi 

dalam hal ini  menjaga perasaan teman-teman mereka. Salah satu contoh yang 

terjadi adalah didalam kasus Bullying yang terjadi pada anak SMP di Jakarta 

beberapa waktu lalu. Karena sakit hati dibilang cengeng, mampu menyulut amarah 

yang berujung dengan aksi pemukulan
3
. 

                                                           
3
 Glery Lazuardi, http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/07/17/ini-alasan-siswi-smp-bullying-siswi-sd-di-thamrin-city, 

17 Juli 2017 
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Hal yang sangat buruk apabila teman-teman disekitar yang melihat kasus 

Bullying tersebut lebih memilih diam atau malah melakukan hal yang sama 

dengan pelaku Bullying karena adanya Peer Presure atau tekanan yang memaksa 

mereka untuk melakukan tindakan yang sama atau tidak menentang tindakan 

bullying, sehingga dapat diterima oleh perkumpulannya atau dapat disebut dengan 

konformitas. Pengaruh konformitas merupakan upaya seorang individu berprilaku 

sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat dimana ia tinggal (Maryati dan 

Suryawati, 2006).  Hal yang bisa akan terus berbahaya dan mengakar apabila tidak 

adanya sikap empati yang diajarkan sejak dini karena ketika seseorang 

menghindar atau berperilaku sama dengan kelompok yang besar walaupun ia tahu 

hal tersebut salah apabila dilakukan. 

Pembelajaran Nilai-nilai moral diatas adalah salah satu solusi pendidikan 

moral anak-anak kita untuk terhindar dari segala bentuk perilaku Bullying 

terhadap orang lain. Pembelajaran sikap khususnya kepada anak-anak mengenai 

tindakan Bullying memang perlu diberikan lebih dini walaupun tentu perlu ada 

kehati-hatian. Harus dipahami bahwa seorang anak tentu memerlukan waktu untuk 

memahami sesuatu khususnya ketika menanamkan sebuah sikap atau moral. Peran 

orang tua maupun guru pun sangat perlu untuk menjadi pembimbing pada anak 

untuk menjadi panutan pada anak sehingga anak- anak mampu bertingkah laku 

santun kepada lingkungan sekitar mereka (SEJIWA, 2008). Namun sayangnya 

masih sulit untuk menemukan media pembelajaran sikap- sikap Bullying pada 

anak yang mampu diberikan sejak dasar atau sejak dini. Media belajar anak yang 

tidak hanya memberikan sebuah nilai pendidikan yang baik namun juga tanpa 

harus memberikan paksaan atau tanpa memiliki sifat “menggurui” pada anak. 

Pembelajaran tersebut tentu biasa dikenal dengan cerita dongeng. 

 I.I.4 Pendidikan Melalui Dongeng 

Kita tentu masih ingat dimana tradisi kebudayaan turun menurun 

khususnya di Indonesia yang menggunakan cerita dalam sebuah dongeng sebagai 

media pembelajaran kepada anak khususnya dalam berperilaku. Pemahaman anak 

dalam sebuah cerita akan lebih mudah dimengerti oleh mereka, karena ciri atau 
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inti dari sebuah cerita yang sederhana atau tidak benar-benar terjadi dan berfungsi 

untuk menyampaikan ajaran moral (mendidik) dan juga menghibur (Triyanto, 

2007) tentu lebih mudah dinikmati khususnya kepada anak-anak. Alur cerita yang 

sederhana dengan nilai moral dibaliknya menjadi salah satu ciri khas dari sebuah 

cerita dongeng. 

Pembelajaran melalui nilai moral dibelakang sebuah cerita tentu akan lebih 

mempercantik dan juga mempermudah pendidikan sikap dan moral kepada anak-

anak apalagi pembelajaran mengenai bersikap Toleransi dalam sebuah 

pertemanan. Bertoleransi dimana seseorang mampu mentolerir atau bersikap 

toleran terhadap perasaan orang lain yang dapat diwujudkan apabila adanya sikap 

untuk peka dan berempati terhadap lingkungan kita untuk saling menghargai dan 

tidak memaksakan ego diri dan mulai memikirkan perasaan orang lain. Sebuah 

pembelajaran dengan isi yang cukup berat untuk diberikan kepada anak- anak 

seperti Bullying tentu akan lebih mudah diberikan kepada anak melalui cerita-

cerita ringan namun dapat diingat. 

Karena melalui cerita dongeng banyak hal yang dapat bermanfaat bagi 

anak dan juga bagi orang tua. Salah satunya adalah terjalinnya kedekatan dengan 

anak. Terjalinya komunikasi dua arah antara orang tua dan anak disitulah akan 

menimbulkan sebuah diskusi khususnya melalui sebuah penceritaan dongeng 

kepada anak dan memunculkan kedekatan batin pula. Hal yang sebenarnya dapat 

berlaku juga dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan melalui cerita –

cerita yang disukai oleh anak, seorang guru pun memiliki kesempatan dalam 

memberikan nilai- nilai moral tanpa adanya kesan terlalu menggurui karena 

melalui media yang menyenangkan bagi anak- anak. Karena perlu diingat 

keberadaan Bullying terjadi akan membuat korban akan selalu merasa sendiri, 

sehingga kedekatan anak-anak terhadap orang tua menjadi sangat penting dan juga 

kepada guru sehingga mereka tidak takut untuk bersuara atau memendam masalah 

mereka sendiri. 
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I.2 Identifikasi Masalah 

I.2.1 Tindakan Bullying yang masih terus terjadi dari jenjang Sekolah Dasar hingga 

Mahasiswa. 

I.2.2 Pengetahuan anak khususnya anak sekolah dasar, masih belum cukup matang 

untuk mengetahui tindakan yang berpotensi Bullying. 

I.2.3 Tekanan dari lingkungan sekitar mampu mempengaruhi tindakan anak untuk 

melakukan perbuatan yang menjurus kepada tindakan Bullying.  

I.2.4 Media pembelajaran nilai moral anak seperti melalui cerita dongeng mengenai 

sikap anti bullying masih belum banyak diangkat.  

 

I.3 Pembatasan Masalah 

I.3.1 Pengetahuan anak masih belum cukup matang untuk mengetahui tindakan yang 

berpotensi Bullying. 

I.3.2 Media pembelajaran nilai moral anak seperti melalui cerita dongeng mengenai 

sikap anti bullying masih belum banyak. 

 

I.4 Perumusan Masalah 

Sehingga melihat beberapa kasus yang terjadi serta beberapa efek buruk atas dampaknya 

Bullying pada anak Perlu ditarik Perumusan Masalah, “Bagaimana merancang sebuah 

pesan edukasi sikap anti Bullying dalam pertemanan melalui Media Illustrasi Cerita 

Dongeng pada anak ?” 
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I.5 Tujuan Penelitian 

I.5.1 Sebagai langkah awal perwujudan nilai-nilai moral pentingnya sikap saling 

bertoleransi dalam hal berempati serta peka khususnya kepada teman-teman atau 

lingkungan sekolah nantinya. 

I.5.2 Salah satu solusi bentuk perwujudan pendidikan nilai moral pentingnya 

pembelajaran anti bullying kepada anak tanpa harus merasa “digurui”, atau 

melalui media yang berisi nilai-nilai pembelajaran, namun tanpa adanya paksaan 

yang berlebih. 

I.5.3 Salah satu bentuk pembelajaran atau media komunikasi yang mampu 

mengenalkan sikap anti bullying pada anak melalui kisah atau cerita sebagai 

bentuk pembelajaran sikap dalam berteman. 

1.54 Sebagai media yang mempermudah orang tua maupun istitusi pendidikan atau 

guru memberikan pelajaran anti bullying pada anak melalui media yang sesuai 

dengan perkembangan anak dalam belajar. 

I.5.5 Bentuk pemberdayaan pendidikan anak melalui cerita dongeng dengan 

memberikan cerita yang baru. 

 

I.6 Manfaat Penelitian  

1.6.1 Bagi Penulis sebagai penerapan ilmu terapan yang dipelajari penulis sebagai 

bentuk pemecahan masalah khususnya sebagai pernacangan media edukasi awal 

terhadap generasi muda dalam hal ini anak-anak terhadap wawasan mereka 

terhadap Bullying maupun sikap-sikap anti Bullying untuk dapat dipahami dan 

dipraktekan melalui media yang mampu menarik perhatian mereka. 

1.6.2 Bagi masyarakat untuk menjadi pemahaman dasar terhadap keberadaan kasus-

kasus Bullying maupun sikap-sikap yang berpotensi terhadap tindakan Bullying 

baik melalui insttitusi baik institusi pemerintahan maupun institusi lain yang 

terkait serta melalui perorangan atau individu. 
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I.7 Metode Penelitian 

Merode yang digunakan adalah Metode Deskriptif dengan kemudian 

menganalisanya untuk mencari informasi yang ada secara cermat, sehingga dalam setiap 

teori maupun data yang digunakan terdapat alasan kuat dibelakangnya. Maka diperlukan 

observasi yang teratur dalam mencari landasan teori yang tepat. 

Beberapa metode dalam Pencarian Data yang digunakan adalah: 

I.7.1 Tinjauan / Studi Pustaka 

Merupakan bagian pengumpulan data dan teori-teori yang dibutuhkan 

untuk memperdalam rencana perancangan. Mulai dari mempelajari psikologi 

target, referensi dalam pembuatan rancangan beserta teori-teori yang mendukung 

dan juga strategi-strategi komunikasi yang diperlukan dalam merancang.  

I.7.2 Wawancara 

Bentuk pencarian data dengan Narasumber yang memiliki keterkaitan 

dengan Bullying maupun anak. Sehingga mampu memberikan data terkait yang 

bersumber dari pihak-pihak ahli dibidangnya dengan penyesuaian pertanyaan dari 

penulis.  

I.7.3 Kuisioner 

Merupakan pengumpulan data berbentuk sebuah angket pertanyaan. 

Pengumpulan data untuk mengenal lebih jauh keadaan bullying di kota Semarang, 

serta pendapat mengenai perkembangan bentuk visual dalam perancangan. 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

 1.8.1 Bab 1 Pendahuluan 
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Merupakan bab yang berisi background atau gambaran awal dari 

perancangan ini, dimana terdapat latar belakang hingga pembahasan dari masalah 

yang diangkat di dalam penelitian. 

 1.8.2 Bab 2 Tinjauan Umum 

Bab dimana penulis memetakan setiap hasil pembahasan latar belakang 

maupun penarikan masalah dari penelitian dengan terori-teori sesuai dengan 

penelitian kita. Berisikan setiap teori-teori yang digunakan untuk dasar 

perancangan dan pengambang setiap rancangan yang penulis buat. 

 1.8.3 Bab 3 Strategi Komunikasi 

Bab yang merupakan peleburan setiap masalah serta data-data hasil 

pencarian maupun teori- teori yang diperlukan. Sehingga memunculkan sebuah 

benang merah strategi yang digunakan dalam penelitian sehingga membuat hasil 

dari penelitian mampu bekerja secara efektif dan tepat sasaran untuk menjadi 

sebuah solusi sebuah desain.  

 1.8.4 Bab 4 Strategi Perancangan 

Bab yang merupakan bentuk solusi desain yang merupakan pengembangan 

dari setiap teori yang digunakan serta keefektivan dalam menyelesaian masalah. 

Solusi disampaikan dalam bentuk mockup desain yang nantinya akan mampu 

memberi dampak dalam penyelesaian masalah. 

 1.8.5 Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan deskripsi nilai- nilai yang bisa diambil melalui masalah 

yang ada, bagaimana korelasinya antara masalah yang diambil dengan keputusan 

solusi yang ditawarkan. Sehingga nantinya terdapat sebuah point-poin penting 

mengapa masalah tersebut perlu diselesaikan. Saran merupakan anjuran yang 

penulis sampaikan terkait dengan masalah yang ada. Apa yang bisa kita lakukan 

untuk kedepannya sehingga solusi dari permasalahan juga mampu berkembang di 

masa yang akan datang.    


