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APA ITU BULLYING
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Mengapa penting?



Bullying
Aksi individu atau kelompok yang menyebabkan 
orang lain merasa terintimidasi, ketakutan, dan 

membuat korbannya merasa tidak berdaya. 
Dilakukan oleh seseorang yang lebih kuat, dan 

terjadi secara berulang-ulang.
Wolke D, Lereya ST. Long-term effects of
bullying. Archives of Disease in Child-
hood. British Medical Journal 2015.
2015;100:879–85



Kondisi di Indonesia

50% dari 41 remaja
usia 13-15 tahun

mengalami
cyberbullying

Public figure dan
individu dengan

follower banyak di 
IG dapat menjadi

target cyberbullying



Dampaknya

Depresi
Ide bunuh

diri
Kesepian

Performa 
akademik
menurun

Membenci
sekolah

Bolos Trauma
Menjadi
pelaku
bullying

Rendahnya
harga diri

Gangguan
tidur



BENTUKNYA

BULLYING CYBERBULLYING



Siapa yang dapat menjadi pelakunya

Teman

Guru

Orangtua



Profil Korban

Anak yang terisolasi
secara sosial cenderung

menjadi korban

Perempuan

Anak dengan
kemampuan yang baik

dalam bidang
akademik, cenderung

tidak mengalami
bullying



BULLYIN
G
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Mengapa mereka
melakukannya?



1. Meluapkan rasa frustrasi yang 
dimiliki

2. Mencari pengakuan
3. Mencari kepuasan

4. Sebelumnya adalah korban

Pelaku Bullying



Mengapa…
Individu

Keluarga

Teman

Sekolah
● Tidak sesederhana hubungan antara

perundung dan yang dirundung



Mereka kurang diperlakukan
selayaknya manusia

Ketika yang muncul adalah perilaku
negatif

diterima dicintai

diperhatikan

Menerima
dengan
syarat

Mencintai
dengan
syarat

Namun, yang terjadi, seringkali….



Yang manakah kita?

A

● Kok Cuma dapat segitu ujiannya?
● Besok ujiannya harus dapat bagus yaa
● PR nya sudah dikerjakan belum?
● Kenapa PR nya belum dikerjakan?

B

● Apa kabarmu hari ini?
● Bagaimana di sekolah hari ini?
● Apakah kamu menikmati sekolah hari

ini?
● Apa yang ingin kamu pelajari hari ini?

Apa yang ingin kamu tahu?



Efeknya?
● Siswa menjadi terbebani
● Tidak bisa menikmati sekolah
● Tidak bisa menunjukkan performa maksimal





Mari melihat kembali
sistem pendidikan kita

● Perlu melakukan pemaknaan kembali akan
hakikat pendidikan

● Pendidikan tidak hanya sekadar transfer 
pengetahun kemudian mengujinya dalam
ujian

● Namun pendidikan sejatinya ialah proses 
memanusiakan manusia

● Apakah sudah?



Apa yang menjadikan manusia itu
manusia?

Critical 
thinking

value empati

kepedulian Kepekaan



Dalam kacamata neuropsikologi



1. Melatih anak membuat keputusan
2. Melatih untuk mengontrol emosi
3. Melatih anak memahami dirinya sendiri
4. Melatih rasa empati anak
5. Melatih moral anak

Bagaimana melatih prefrontal cortex?



Tingginya kasus bullying, 
menunjukkan bahwa tujuan 

pendidikan yang paling 
esensial justru luput dari 

perhatian kita



Kondisi kita sekarang ini, prefrontal 
tidak terlatih dengan baik, hanya

mengandalkan otak reptile. So, kita
cenderung impulsive, tidak berpikir

panjang, unmotivated





Tidak sekadar
menjadi objek

Kebutuhan dasar: 
dicintai diterima

Siswa terlibat aktif dalam 
pembelajaran

Berikan Kepedulian 
dan kehangatan 

Bagaimana menciptakan sekolah yang 
humanis?

Buat siswa termotivasi
Bangun sekolah yang 
menyenangkan

Buat tujuan dan 
susun strategi
Preparation! Libatkan
anak

Libatkan berbagai pihak
Seluruh warga sekolah, 
keluarga, lingkungan





MODEL KESEJAHTERAAN SEKOLAH

● Sejahtera well being : kondisi yang memungkinkan seseorang untuk mencukupi
kebutuhan dasarnya.

● Allardt (1989) membagi menjadi tiga kebutuhan dasar

Having

Memiliki

Loving

Mencintai

Being

Menjadi



Kesejahteraan Sekolah

Pengajaran
dan pendidikan Proses Belajar

Kesejahteraan
Siswa



Having

Kondisi sekolah
● Termasuk di dalamnya lingkungan fisik baik di dalam kelas maupun luar kelas

Mencakup: aman, nyaman, tidak berisik, ventilasi baik, suhu baik.
● Lingkungan belajar (kurikulum, ukuran kelas, jumlah siswa perkelas, jadwal kegiatan, 

hukuman dan hadiah yang diterapkan)
● Layanan siswa (kantin yang tersedia, layanan kesehatan di sekolah, konseling sekolah



Loving

Hubungan Sosial
● Lingkungan sosial siswa, mencakup

hubungan guru dan siswa, hubungan
antar siswa, dinamika kelompok, 
hubungan antara sekolah dengan
orangtua siswa

Mengapa penting?
● Lingkungan sosial dan atmosphere yang positif

di sekolah dapat meningkatkan keterlibatan
seseorang dalam lingkungan sosial, sehingga
meningkatkan prestasi di sekolah

● Guru yang bahagia, siswa pun bahagia
● Sabo (1995) siswa ditanya pendapatnya

mengenai sekolah, mereka akan menilai
berdasarkan gurunya,



Being
Membuat seseorang merasa berarti dalam lingkungannya
● Dilakukan dengan: setiap siswa terlibat dalam kelompoknya, mereka merasa memiliki

peran, dan suara mereka didengar. Siswa dilibatkan dalam hal-hal yang akan mereka
lakukan.

● Siswa merasa dihargai dengan kemampuan dan keunikan mereka
● Mendapat hak untuk menikmati saat yang menyenangkan saat istirahat





Status kesehatan

Sehat fisik: tidak adanya penyakit
● Ketika mengalami sakit fisik, tentunya performa dan kebahagiaan akan menurun, 

sehingga diperlukan upaya untuk menjaga/meningkatkan kesehatan warga sekolah





Goals (Tujuan)

Tentukan tujuan 
dengan jelas STAR

Libatkan anak dalam 
proses penentuan 
tujuan

Peka dan fleksibel
Aplikatif dalam
kehidupan sehari-
hari





Plans (Rencana)

Susun rencana yang relevan
dengan kehidupan anak

Ketika anak merasa relate dengan apa yang dibahas
dalam kelas, mereka akan antusias, dan lebih
memperhatikan, sehingga akan lebih bahagia-
>termotivasi





Motivasi

Guru bersemangat
Guru semangat: peka, 

siswa peka

Bahagia
Meningkatkan

dopamine

Kreatif dalam
menyelenggaran kelas Beri feedback

Membangun, 
bermanfaat





BANGUN HARAPAN
Beri gambaran impian



MARI MULAI 
DARI DIRI KITA
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