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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.01. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang fundamental dalam menyiapkan generasi 

penerus bangsa. Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan wajib belajar 

sembilan tahun bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan wajib belajar sembilan 

tahun ini diharapkan dapat menyiapkan generasi penerus dalam menghadapi 

permasalahan di masa yang akan datang.  

Sangat disayangkan, pendidikan Indonesia masih memiliki kekurangan. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa dunia 

pendidikan Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat. Menurut Komisioner 

Komnas HAM (2018) penyebab darurat pendidikan Indonesia disebabkan oleh 

empat kondisi.  

Kondisi pertama darurat pendidikan adalah kasus pelanggaran HAM di 

sekolah. Data Komnas HAM (2018) menunjukkan kecenderungan pengingkatan 

kasus pelanggaran HAM di sekolah dari tahun 2017 sampai 2018. Pada tahun 

2017 hanya ditemukan 19 kasus sedangkan pada awal tahun 2018 yakni sampai 

bulan April sudah ditemukan 11 kasus. 

Kondisi kedua darurat pendidikan Indonesia adalah peringkat pendidikan 

Indonesia yang berada pada 62 dari 79 negara anggota Organization Cooperation 

and Development (OCED). Seperti yang dilansir news.okezone.com (2017) 

peringkat pendidikan Indonesia berada pada urutan kelima dari 10 negara anggota 

ASEAN. Tidak hanya urutan pendidikan Indonesia saja yang menyedihkan, kondisi 

ketiga darurat selanjutnya adalah kasus korupsi anggaran pendidikan.  Menurut 
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Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2015 – 2016 ditemukan 425 

kasus korupsi anggaran pendidikan yang berjumlah 1,3 triliun rupiah dengan nilai 

suap sebesar 55 miliyar rupiah. 

Kondisi keempat darurat pendidikan Indonesia yaitu sistem pendidikan. 

Sistem pendidikan belum berjalan optimal dikarenakan kualitas guru yang rendah, 

kurikulum pendidikan yang membebankan siswa, suasana sekolah yang tidak 

kondusif dan masih terdapat sekolah yang tidak mampu mengakomodir 

keberagaman individu. Kondisi keempat ini menggambarkan iklim sekolah di 

Indonesia yang masih kurang. 

Sekolah sendiri merupakan sarana pemerintah dalam mencapai salah satu 

nawa cita yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Menurut Ali (2007), sekolah 

adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam 

mengembangkan pendidikan. Undang-undang no 20 tahun 2004 juga 

menyebutkan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Arti sekolah 

pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bangunan atau lembaga untuk 

belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud, 2018).  

Berdasarkan Undang-Undang no 20 tahun 2004 bab IV pasal 14, terdapat 

empat macam jenjang pendidikan formal. Pertama ada sekolah dasar atau 

madrasah ibtidaiyah, kedua sekolah menengah pertama atau madrasah 

tsanawiyah, lalu sekolah menengah atas atau madrasah aliyah dan terakhir 

perguruan tinggi. Status pada masing-masing sekolah berbeda, terdapat sekolah 

yang diselenggarakan pemerintah disebut sekolah negeri dan sekolah swasta 

yang diselenggarakan oleh badan nonpemerintah. 
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Sekolah merupakan lembaga yang membantu masyarakat dalam 

pendidikan dimana terjadi kegiatan belajar mengajar di dalamnya. Pada kegiatan 

belajar mengajar guru dapat memberikan informasi dan membentuk karakter 

siswa. Melalui pembentukan karakter oleh guru di sekolah dapat membantu 

pemerintah dalam meraih nawa cita. 

Sekolah yang merupakan sarana pendidikan di Indonesia masih memiliki 

sisi celah yang dapat merugikan siswa. Replubika.id (2014) menerbitkan berita 

mengenai video perudungan di sekolah dasar yang menyebar pada media sosial. 

Pada video perudungan tersebut menampilkan siswa sekolah dasar memukuli dan 

menendang seorang siswi dipojok ruang kelas. Kepala bidang TK SD dinas 

pendidikan pemuda dan olahrga menjelaskan bahwa video perudungan tersebut 

diambil ketika kelas kosong. Kelas kosong terjadi karena guru yang mengajar tidak 

berada di tempat ketika jam belajar mengajar berlangsung.  

Kasus diatas merupakan salah satu bukti bahwa sekolah bukan lagi tempat 

yang menyenangkan bagi siswa. Tindak kekerasan baik secara fisik maupun 

verbal terjadi di lingkungan sekolah. Menurut riset LSM Plan International dan 

International Center for Research on Women (ICRW)  tahun 2015 menunjukkan 

84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah.   

Kasus kekerasan antar siswa di sekolah yang sering terjadi disebut bullying 

atau perudungan. Bullying merupakan segala bentuk penindasan yang dilakukan 

dari waktu ke waktu oleh satu atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan 

atau kekuatan (Wardhana, 2014). Berdasarkan data KPAI (2014) dari tahun 2011 

hingga 2014 terdapat 369 pengaduan mengenai bullying, dimana jumlah tersebut 

merupakan 25% dari 1.480 pengaduan pada bidang pendidikan. 
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Bullying dapat memberikan dampak pada pelaku, korban dan saksi. 

Menurut Victorian Departement of Education and Early Chilhood Development 

dalam Setyawan (2014) dampak bagi pelaku bullying menjadi penyebab perilaku 

agresif di jenjang berikutnya; dampak bagi korban yaitu korban menjadi memiliki 

masalah pada emosi, akademis dan perilaku jangka panjang; sedangkan pada 

saksi bullying memberikan dampak berupa perasaan yang tidak menyenangkan 

dan tekanan psikologis karena takut menjadi korban berikutnya, nilai akademis 

dapat menurun karena fokus yang teralihkan. 

Selain sekolah non asrama, pendidikan di Indonesia sendiri sudah banyak 

menerapkan konsep sekolah asrama. Pendirian sekolah asrama bertujuan untuk 

memberi pendidikan yang utuh. Pengajar diharapkan memberi pendidikan 

akademis dan non-akademis khusunya membangun karakter yang baik bagi 

masyarakat Indonesia. Salah satu contoh sekolah asrama adalah pondok 

pesantren. 

Menurut Wahid (2001), pesantren merupakan tempat unik dimana lokasi 

komplek pesantren terpisah dari kehidupan sekitarnya. Pada komplek tersebut 

terdiri dari rumah kyai, masjid, sekolah serta asrama santri. Dapat dikatakan 

bahwa pesantren adalah sekolah asrama agama Islam. 

Siswa yang bersekolah di pondok pesantren dikenal dengan sebutan 

santri. Santri sendiri hidup dalam komplek pondok pesantren dimana kehidupan 

sehari-hari mereka termasuk kegiatan belajar berada dalam komplek tersebut 

(Arifin, 1993). 

Pondok pesantren memiliki tujuan sendiri. Tujuan pondok pesantren 

menurut Ziemiek sebagaimana dikutip oleh Qomar (2002) adalah membentuk 

kepribadian, memantapkan akhlak dan melengkapinya dengan pengetahuan. 
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Tujuan pondok pesantren ini masih berjalan lurus dengan keinginan pemerintah 

mengenai pembentukan karakter. 

Tragis sekali ketika apa yang diharapkan berbeda dengan kenyataan. 

Tidak hanya sekolah nonasrama yang terjadi bullying di sekolah asrama juga 

ditermukan kasus bullying. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lester dkk 

(2015) ditemukan 14% siswa asrama melaporkan tindak bullying sedangkan pada 

siswa non-asrama hanya 8% saja.  Data penelitian Lester dkk membuktikan bahwa 

potensi terjadi bullying di sekolah asrama lebih besar daripada sekolah non-

asrama.  

Terdapat bukti lain terjadi bullying di sekolah asrama atau pondok 

pesantren Indonesia. Seperti yang dilansir Merdeka.com (2017) terdapat santri di 

salah satu pondok pesantren Surabaya yang ditemukan tewas di kamar asrama 

dengan luka lebam dan hidung berdarah. Sebelum ditemukan tewas sang korban 

pernah bercerita pada keluarganya bahwa dia merupakan korban bully di pondok 

pesantren.  

Berbeda dengan kasus diatas,  Replubika.co.id (2016) memberitakan 

mengenai santri yang kabur dari pondok pesantren. Santri tersebut mengaku 

sering di-bully oleh teman-temannya. Tidak kuat karena sering di-bully sang santri 

memutuskan kabur dari pondok dengan berjalan kaki untuk pulang ke rumah. 

Peneliti melakukan wawancara cara singkat dengan sepuluh santri terdiri 

dari lima santriwan dan lima santriwati. Peneliti menanyakan mengenai 

pengalaman bullying selama di pondok pesantren. Santri mengakui bahwa bullying 

masih terjadi. Santriwan atau santri pria paling banyak mengalami atau melakukan 

atau melihat bullying fisik dan sosial. Pada Santriwati atau santri wanita paling 

banyak terjadi bullying verbal dan sosial. 
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Contoh bullying yang terjadi di kalangan santri sangat beragam. Pada 

bullying fisik santri memukul, menendang bahkan melempar barang yang keras 

kepada santri yang dibully. Bullying verbal yang dilakukan santri yaitu mengejek, 

mengucapkan kata-kata tidak senonoh pada korban. Contoh pada bullying verbal 

ini berupa ejekan terhadap latar belakang dari pelaku pada korban “kalau 

ngomong biasa aja dong,gausah medhok!”, kekurangan fisik yang dimiliki korban 

“hisshh jelek banget to kamu giginya tonggos”. Pada bullying sosial santri kerap 

melakukan penghasutan pada temannya untuk mengucilkan salah satu santri. 

Pengucilan ini membuat santri yang menjadi korban merasa hidup sendirian 

selama di pondok pesantren. 

Terjadinya kasus-kasus diatas tidak terlepas dari faktor penyebabnya. 

Penelitian mengenai bullying masih dilakukan hingga saat ini. Para peneliti 

melakukan berbagai macam penelitian dengan melihatnya dari segala sisi. 

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa bullying dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Menurut Latip (2013) salah satu faktor bullying adalah iklim 

sekolah.  

Anggota Ombudsman Replubik Indonesia menyatakan bahwa iklim 

pendidikan di Indonesia perlu dibenahi. Mulai dari sistem pendidikan, tenaga 

pendidik, lingkungan bahkan peran orang tua perlu dirajut kembali agar mampu 

membentuk sistem pendidikan yang lebih baik (Putra, 2019). Anggota 

Ombudsman menyatakan hal ini dikarenakan melihat adanya kasus pelanggaran 

HAM di sekolah. 

Seperti yang diutarakan diatas Cohen (2009) menyatakan untuk 

menciptakan iklim sekolah yang baik perlu melihat dimensi pembentuknya yaitu 

safety, teaching and learning, relationship, environmental-structural. Dimensi 
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tersebut perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas iklim sekolah. Kualitas iklim 

sekolah yang baik dapat membuat siswa merasa senang berada di sekolah 

sehingga potensi terjadinya bullying akan menurun.  

Melihat jenjang dan status sekolah yang berbeda, maka berbeda pula iklim 

pada masing-masing sekolah. Tiap individu memiliki persepsi masing-masing 

mengenai sekolahnya yang dipengaruhi oleh dimensi iklim sekolah yang 

dirasakannya (Curione, 2006). Pondok pesantren memiliki keunikan dimana iklim 

sekolah yang dirasakan santri berbeda dengan siswa sekolah nonasrama. Santri 

tinggal dan belajar dalam pondok pesantren bersama pengajar tiap harinya.  

Santri pondok pesantren memiliki tuntutan yang tinggi dalam bidang 

akademik serta pendidikan agama. Berpegang pada ilmu agama Islam, santri 

ditekankan untuk menggunakan moral agama Islam sebagai pedoman hidup 

dalam bermasyarakat (Zamroni, 2011). Melihat hal ini pondok pesantren 

mempunyai kewajiban untuk membentuk iklim sekolah yang nyaman bagi santri 

sehingga pembentukan perilaku santri tercapai. 

Pembentukan iklim sekolah pada pondok pesantren sangat penting 

dikarenakan segala hal yang terjadi di pondok merupakan kebijakan dari kepala 

pondok pesantren atau sang kyai. Pondok pesantren sendiri dapat membentuk 

kurikulum pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum Kemendiknas dan 

kurikulum Kemenag (Syafe'i, 2017). Kebijakan kyai dalam penciptaan iklim 

sekolah dapat memberi dampak bagi warga pondok pesantren. 

Penciptaan iklim sekolah ini sangat penting mengingat santri selama 24 

jam berada di pondok pesantren. Santri memiliki jadwal kegiatan yang padat mulai 

dari salat subuh sampai malam sebelum tidur. Belajar agama serta ilmu 

pengetahuan umum bersama dengan teman-teman yang memiliki latar belakang 
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berbeda. Oleh karena itu pondok pesantren menjadi rentan akan terjadinya 

bullying. 

Iklim sekolah yang buruk memberikan dampak negatif pada kognitif, 

perilaku, psikologi. Salah satu dampak negatif iklim sekolah yaitu terjadinya 

kekerasan di sekolah. Peterson & Skiba (2000) mengungkapkan bahwa segala hal 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas iklim sekolah ternyata memberi 

dampak yaitu menurunkan angka kekerasan di sekolah. Salah satu kekerasan di 

sekolah yang dibahas oleh Peterson adalah bullying. Penciptaan iklim sekolah 

dengan melihat dimensi-dimensi iklim membuat perilaku bullying dapat diturunkan. 

Seperti yang telah dituliskan salah satu faktor terjadi bullying adalah iklim 

sekolah. Tiap sekolah memiliki iklim yang berbeda. Perbedaan yang terlihat jelas 

adalah sekolah asrama dan non-asrama. Data dan kasus diatas, membuktikan 

bullying dapat ditemukan pada sekolah asrama dan sekolah non-asrama. Hal ini 

dikarenakan iklim sekolah yang buruk dapat memberi dampak negatif berupa 

kekerasan di sekolah.  Atas dasar teori, data, dan berita yang telah dipaparkan 

maka peneliti ingin mengetahui “Apakah ada hubungan antara iklim sekolah pada 

pondok pesantren dengan bullying pada santri?” 

1.02. Tujuan Penelitian 

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan iklim sekolah dengan 

bullying pada santri pondok pesantren. 
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1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01.  Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu 

psikologi sosial dan psikologi pendidikan khususnya mengenai hubungan iklim 

sekolah dengan bullying. 

1.03.02.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengelola 

pondok pesantren, santri beserta orang tua/wali santri mengenai pentingnya iklim 

sekolah bagi warga pondok pesantren khususnya santri. Penelitian juga 

diharapkan dapat memberi informasi hubungan iklim sekolah dengan bullying 

pada santri. 

 

 

 


