
 
 

  



MATERI 2   
PERLINDUNGAN ANAK DARI PERUNDUNGAN DI 

SEKOLAH DASAR  
 

 

PENGANTAR  

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir istilah perundungan atau bullying menjadi istilah 

yang akrab di telinga karena makin maraknya kasus tersebut di dunia pendidikan Indonesia, 

khususnya di sekolah dasar. Pada materi ini peserta akan menerima materi tentang definisi dan 

penyebab perundungan, bentuk perundungan, serta peran dalam perundungan.  

 

TUJUAN  

Tujuan dari materi ini adalah agar peserta mampu:  

1. Menjelaskan definisi dan penyebab perundungan  

2. Menjelaskan bentuk perundungan  

3. Menjelaskan peran dalam perundungan 

 

Pokok Bahasan dan Langkah-langkah 

Pokok Bahasan  Sub Pokok Bahasan  

2.1. Definisi dan Penyebab 
Perundungan 

2.1.1. Definisi perundungan  
2.1.2. Penyebab terjadinya perundungan 
2.1.3. Bentuk-bentuk kekerasan  

2.2. Bentuk Perundungan  2.2.1. Perundungan Fisik  
2.2.2. Perundungan Verbal 
2.2.3. Perundungan Relasional  
2.2.4. Cyberbullying  

2.3. Peran dalam Perundungan 2.3.1. Pelaku  
2.3.2. Korban  
2.3.3. Orang yang Berada di Sekitar Perundungan 

(Bystander) 
 

LANGKAH 1: Definisi Perundungan  

1. Sampaikan tentang definisi perundungan berikut ini:  

a. Perundungan didefinisikan sebagai tindakan negatif berulang kali dari waktu ke waktu 

oleh seseorang atau beberapa siswa kepada siswa atau beberapa siswa lainnya (Olweus 

dalam Duffy, 2004)  

b. Seseorang yang melakukan perundungan bertujuan untuk melukai orang lain 

menggunakan kekuatan fisik dan emosional.  



c. Pelaku biasanya menemukan rasa kepuasan ketika dia berbuat sesuatu yang menyakitkan 

bagi orang lain dan menggunakan berbagai cara untuk membuat korban merasa tidak 

berdaya dan ketakutan.  

d. Ketidakberdayaan dan ketakutan korban inilah yang membuat pelaku merasa berkuasa 

dan kuat. 

  

2. Sampaikan pula bahwa perundungan didasari pada ketidakseimbangan kekuatan yang berisi 

elemen-elemen berikut:  

a. Seseorang yang melakukan perundungan memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan 

orang yang menjadi korban 

b. Perundungan umumnya terorganisir, sistematis, dan tersembunyi  

c. Perundungan terkadang dilakukan karena adanya peluang, tetapi ketika sekali dimulai 

kemungkinan perundungan akan terus berlanjut 

d. Perundungan umumnya terjadi selama periode waktu tertentu 

e. Korban perundungan dapat terlukai secara fisik, emosi ataupun psikis 

f. Semua tindakan perundungan memiliki dimensi emosi ataupun psikologi  

 

3. Sampaikan pula bahwa mereka yang menjadi korban perundungan umumnya adalah mereka 

yang terlihat lemah dan berbeda. Lemah dapat berupa usia yang lebih muda atau keadaan 

sosial ekonomi yang lebih rendah. Sedangkan berbeda dapat berupa perbedaan mencolok 

secara fisik (misal : warna kulit, bentuk rambut, ukuran tubuh, dan anak dengan kebutuhan 

khusus) maupun perbedaan secara non fisik (misal : gestur, cara berbicara, cara berpakaian, 

orientasi seksual, agama, nama, dan kultur).  

 

4. Sampaikan bahwa ada beberapa faktor – faktor yang memungkinan seseorang menjadi 

seorang perundung, baik faktor yang bersifat internal (nature) atau eksternal (nurture). 

a. Faktor – faktor internal (nature) yang menyebabkan seseorang menjadi pelaku 

perundungan antara lain : potensi temperamen individu dan self esteem yang dimiliki 

individu tersebut (rasa insecure, terlalu percaya diri).  

b. Faktor – faktor eksternal (nurture) yang berpotensi menyebabkan seseorang menjadi 

perundung antara lain : pengasuhan orang tua (terlalu otoriter, tuntutan tinggi/tidak 

rasional, pengabaian), pengalaman melihat atau mengalami kekerasan, tidak memiliki 

teman, dan media massa. 

 

LANGKAH 2: Bentuk Perundungan  

1. Sampaikan bahwa perundungan secara umum digolongkan ke dalam dua kategori yakni 

perundungan langsung dan perundungan tidak langsung (Duffy, 2004)  

a. Perundungan langsung dilakukan dengan melakukan serangan terbuka atau secara 

terang-terangan kepada korban seperti memukul atau memanggil seseorang dengan 

sebutan tertentu.  

b. Perundungan tidak langsung lebih tertutup dan dilakukan untuk membahayakan atau 

menyakiti korban tanpa diketahui oleh korban, membujuk orang lain memukul atau 



menghina seseorang, serta melakukan manipulasi, menyebarkan kabar bohong atau 

keburukan seseorang di belakang orang tersebut.  

 

2. Sampaikan bahwa secara spesifik perundungan dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk 

antara lain:  

a. Perundungan Fisik yang merupakan bentuk perundungan paling jelas dan terjadi ketika 

seseorang secara fisik terlukai akibat digigit, dipukul, ditendang, ditinju, dicakar, 

disandung, dijambak, dan bentuk serangan fisik lainnya termasuk pula pengrusakan 

properti.  

b. Perundungan verbal meliputi perilaku kekerasan melalui telepon, memeras uang atau 

harta benda, intimidasi atau ancaman kekerasan, panggilan nama tertentu, ejekan atau 

komentar rasis, bahasa bernada seksual atau abuse, ejekan dengki atau membuat 

komentar kejam.  

c. Perundungan relasional disebut juga agresi sosial atau agresi tidak langsung 

contohnya adalah menyebakan rumor negatif mengenai orang lain; mengeluarkan, 

mengabaikan dan mengisolasi seseorang dalam suatu kelompok; membocorkan rahasia 

seseorang kepada pihak ketiga; memanipulasi hubungan dan merusak persahabatan 

 

3. Sampaikan pula bahwa pada masa dimana teknologi berkembang pesat dan secara maksimal 

dimanfaatkan oleh masyarakat seperti saat ini, perundungan tidak terbatas hanya terjadi 

secara fisik namun dimungkinkan terjadi secara virtual atau dikenal dengan istilah 

cyberbullying.  

 

4. Sampaikan tentang definisi cyberbullying berikut:  

 

a. Cyberbullying adalah bentuk perundungan yang melibatkan penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi secara intensif dan berulang – ulang dalam bentuk perilaku 

yang agresif (hostile) yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu.  

b. Tindakan perundungan dalam cyberbullying antara lain berupa mengirim atau 

mengunggah (posting) kata – kata maupun gambar yang intimidatif dengan 

menggunakan alat komunikasi digital ke berbagai aplikasi atau platform, umumnya media 

sosial atau pesan singkat (Facebook, Instagram, Tik – Tok, WA, SMS, e-mail, dan 

sebagainya). 

c. Cyberbullying kerap dipilih pelaku dalam melakukan perundungan dibandingkan 

perundungan fisik karena beberapa alasan, seperti: pelaku enggan melakukan 

perundungan secara langsung (face to face), dapat menggunakan username anonim atau 

palsu (fake account), dan meminimalisir rasa takut serta risiko terhadap hukuman. 

 

5. Sampaikan beberapa bentuk perundungan dalam cyberbullying berikut ini:  

a. Mengirimkan kata atau pesan yang kasar dan menunjukkan kemarahan atau ejekan yang 

ditujukan kepada personal atau kelompok; 

b. Melakukan pengiriman pesan atau gambar yang menyerang secara berulang – ulang; 

c. Menyebarkan isu, fitnah, atau gossip tentang seseorang kepada orang lain; 

d. Mengancam dan mengintimidasi dengan keras; 



e. Menggunakan identitas orang lain untuk menjelekkan dan memposisikan orang lain 

secara negatif; 

f. Mengucilkan seseorang atau kelompok tertentu dari pergaulan dunia maya. 

LANGKAH 3: Peran dalam Perundungan  

1. Sampaikan bahwa setidaknya ada tiga peran utama dalam perundungan yakni pelaku, korban 

dan orang yang berada di sekitar perundungan (bystander) yang sering disebut The Bullying 

Circle. (Olweus, 1993)  

 

2. Sampaikan tentang definisi dan karakteristik pelaku perundungan sebagai berikut  

a. Definisi  

Pelaku didefnisikan sebagai seseorang yang aktif, berinisiatif dan mengambil peran 

sebagai pemimpin dalam perundungan. Sullivan, Clearly, Sullivan (2005:15) membedakan 

pelaku ke dalam tiga jenis yakni pelaku pintar (the clever bully), pelaku yang tidak terlalu 

pintar (the not-so-clever bully), dan pelaku yang sekaligus menjadi korban (the bully / 

victim). 

1) Pelaku yang pintar merupakan mereka yang pandai menyamarkan perilakunya. 

Mereka umumnya merupakan orang populer baik secara akademis dan sosial, dan 

memiliki kemampuan untuk mengatur orang-orang di sekelilingnya untuk 

melaksanakan perintahnya. Karakteristik utama dari pelaku jenis ini adalah mereka 

tidak dapat menempatkan dirinya di posisi korban (kurang mampu berempati atau 

tidak memperdulikan perasaan orang lain). 

2) Pelaku yang tidak terlalu pintar biasanya merupakan orang yang berpikiran jahat dan 

memiliki pandangan negatif terhadap lingkungan. Pelaku jenis ini biasanya gagal 

dalam sekolah dan melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang yang 

dianggapnya lemah. Akan tetapi, kemarahan dan perilaku perundungan yang 

dilakukannya biasanya merupakan pelampiasan dari rendahnya harga diri dan 

kepercayaan diri yang dimilikinya. Berbeda dengan jenis pelaku sebelumnya yang 

dapat berkembang dewasa dengan mudah dan berubah seiring dengan kenaikan 

kelas di sekolah, jenis pelaku ini biasanya memiliki sedikit teman, tidak berkembang, 

kehilangan popularitas, tertinggal, dan cenderung dikeluarkan dari sekolah. 

3) Pelaku yang sekaligus menjadi korban merupakan mereka yang biasanya melakukan 

perundungan kepada teman yang lebih kecil atau lebih muda dari mereka, namun 

pelaku pun menjadi korban oleh teman sebayanya atau yang lebih tua. Terkadang 

mereka merupakan pelaku ketika di sekolah dan merupakan korban ketika di rumah. 

Dengan kata lain, pelaku yang sekaligus menjadi korban ini memiliki kecenderungan 

untuk membalas dendam. 

 

b. Karakteristik  

Olweus (1993) mengatakan bahwa pelaku perundungan memiliki satu atau lebih 

karakteristik berikut: 

1) Memiliki kepribadian dominan dan suka menyatakan keinginannya dengan paksaan;  

2) Memiliki sifat pemarah, impulsif, dan mudah frustasi; 

3) Lebih memiliki sikap positif terhadap kekerasan dibandingkan dengan anak-anak lain; 

4) Memiliki kesulitan dalam menaati peraturan; 



5) Tampak kuat dan menunjukkan empati yang kurang terhadap korban; 

6) Sering berhubungan dengan orang dewasa dengan cara agresif; 

7) Pandai mengeluarkan diri dari situasi sulit; 

8) Terlibat dalam agresi proaktif (menggunakan agresi untuk meraih tujuannya) dan 

agresi reaktif (rekasi defensif ketika terprovokasi). 

 

3. Sampaikan tentang definisi dan karakteristik korban perundungan sebagai berikut  

a. Definisi  

Korban merupakan seseorang yang menerima perundungan dari pelaku yang memiliki 

kekuatan lebih tinggi, secara berulang kali dan dari waktu ke waktu. Menurut Olweus 

dalam Duffy (2004), korban perundungan adalah individu yang kurang populer 

dibandingkan kelompok pelaku perundungan maupun kelompok yang tidak terlibat dalam 

perundungan. Secara fisik biasanya korban memiliki tubuh yang lemah, terlihat rapuh, 

dan berpostur lebih kecil jika dibandingkan dengan pelaku. Sehingga korban terlihat tidak 

bisa melindungi diri mereka. Hal ini menyebabkan korban mengalami kecemasan, takut 

terluka dan memiliki sikap yang negatif terhadap kekerasan. 

b. Karakteristik  

Karakteristik korban perundungan yang terjadi di sekolah memiliki tanda-tanda primer 

dan sekunder sebagai berikut (Olweus, 1993):  

 

Tanda-tanda Primer meliputi:  

1) Sering diejek, dihina, diintimidasi, didorong, ditampar, diancam, dipermalukan, 

diperintah, dan didominasi oleh siswa lainnya;  

2) Sering dijadikan sebagai bahan tertawa di depan umum dengan cara yang tidak 

menyenangkan;  

3) Terlibat dalam suatu perkelahian tidak seimbang yang menyebabkan korban tidak 

berdaya dan melarikan diri atau menangis;  

4) Adanya buku, uang atau barang lainnya yang diambil atau dihancurkan oleh siswa 

lain;  

5) Ditemukan luka, memar, goresan atau pakaian yang robek dan rusak yang tidak dapat 

dijelaskan secara logis oleh siswa tersebut setelah pulang dari sekolah; 

 

Tanda-tanda Sekunder meliputi:  

1) Sering terlihat sendirian, tertutup atau introvert, tidak terlalu populer pada kalangan 

siswa, biasanya tidak memiliki sahabat dekat, dan tidak berada pada suatu kelompok 

bersama siswa lain pada istirahat sekolah;  

2) Korban merupakan pilihan terakhir dalam pemilihan suatu kompetisi olahraga di 

sekolahnya;  

3) Korban cenderung untuk lebih dekat dengan guru atau orang lain yang lebih tua pada 

waktu istirahat sekolah dibandingkan dengan teman-temannya;  

4) Mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi di dalam kelas, pendiam, memberikan 

ekspresi cemas, dan sering merasa tidak aman;  

5) Seringkali tampak sedih, stres, tidak senang, dan murung jika berada di sekolah;  

6) Adanya penurunan prestasi secara tiba-tiba dalam bidang akademik di sekolahnya. 



 

4. Sampaikan tentang definisi dan karakteristik orang yang berada di sekitar perundungan 

(bystander) sebagai berikut: 

 

a. Definisi  

Orang yang berada di sekitar perundungan (bystander) adalah seseorang yang 

menyaksikan terjadinya perundungan. Bystander dapat menjadi solusi untuk mengatasi 

perundungan karena tanpa adanya partisipasi positif dari Bystander, pelaku perundungan 

cenderung tidak melanjutkan upaya perundungan yang dilakukan.  

 

b. Karakteristik  

Clearly, Sullivan (2005:15) membagi beberapa karakteristik bystander meliputi: 

1) Asisten Pelaku (The Sidekicks / Assistant to the Bully) merupakan seseorang yang 

bertindak aktif dalam perundungan namun lebih berperan sebagai pengikut 

(henchmen). Misalnya membantu pelaku dengan menahan / menghalangi korban.  

2) Pendukung Pelaku (Reinforcer to the Bully) merupakan seseorang yang mendukung 

dan memberikan umpan balik yang positif kepada pelaku, misalnya dengan 

menertawakan korban. 

3) Pembela Korban (Defender of the Victim) merupakan seseorang yang mendukung 

korban dan berusaha untuk menghentikan perudungan, misalnya dengan 

memberitahu orang dewasa atau menenangkan korban 

4) Outsider merupakan seseorang yang menarik diri dari situasi perundungan. Outsider 

biasanya hanya diam atau tidak mengambil sikap ketika perundungan terjadi. 

 

 

 

 


