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KATA PENGANTAR 

 

 
         Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya 

sehingga Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling dapat diselenggarakan dengan 

baik di kampus Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang diikuti oleh sekitar 300 

orang peserta dari kalangan guru BK, dosen, dan mahasiswa  program studi 

bimbingan dan konseling. Tema yang dikaji dalam seminar nasional ini adalah peran 

profesi bimbingan dan konseling dalam menanggulangi kekerasan pada anak.  

         Isu kekerasan pada anak akhir-akhir ini banyak diperbincangkan oleh para 

pemerhati pendidikan, yang didorong oleh semakin banyaknya kasus kekerasan yang 

dialami anak atas tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pada 

perkembangan anak sebagai individu yang perlu mendapatkan perlindungan secara 

proporsional, agar mereka mampu mengemban peran sebagai generasi masa depan 

bangsa dan Negara Indonesia tercinta. Bimbingan dan konseling sebagai bagian 

integral dari sistem pendidikan pada setting persekolahan, memiliki peran penting 

dalam menanggulangi tindakan kekerasan pada anak. Oleh karena itu, kasus 

kekerasan pada anak harus segera dihentikan, apa lagi terjadi di lingkungan 

pendidikan formal (di sekolah). 

         Panitia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya 

seminar nasional ini, yang hasilnya sangat bermanfaat bagi pengembangan profesi 

bimbingan dan konseling di tanah air sebagai salah satu profesi yang berperan dalam 

memfasilitasi terwujudnya kehidupan efektif sehari-hari (KES) bagi para siswa 

sebagai konseli di sekolah serta para pihak yang memanfaatkan jasa pelayanan 

bimbingan dan konseling. 

         Tak ada gading yang tak retak, dalam seminar nasional bimbingan dan 

konseling ini tentunya masih banyak kekurangan baik yang bersumber dari 

terbatasnya kapasitas panitia maupun narasumber utama yang hanya lima orang 

pakar bimbingan dan konseling di tanah air. Namun demikian, kiranya seminar ini 

cukup memberikan manfaat khususnya bagi praktisi profesi bimbingan dan 

konseling.  

 

             Surabaya, 26 Februari 2017 

 

         

                                             Panitia 
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SAMBUTAN REKTOR 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

 

 
Semangat PAGI, Semangat PAGI 

PAGI, PAGI, PAGI, Yes. 
 

         Ungkapan syukur Alhamdulillah atas karunia Allah (Tuhan Yang Maha Esa), yang tak 

terhitung jumlahnya bagi kita keluarga besar Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang 

tidak pernah putus dalam menyelenggarakan seminar nasional yang berkolaborasi dengan 

asosiasi profesi. Kali ini asosiasi profesi yang digandeng adalah ABKIN (Asosiasi 

Bimbingan dan Konseling Indonesia) Pengurus Daerah Provinsi Jawa Timur.  

         Berbagai kegiatan ilmiah yang diselenggarakan di kampus Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dimaksudkan sebagai salah 

satu strategi dalam menumbuh kembangkan budaya/atmosfir akademik, yang merupakan 

misi kedua Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Kampus semangat PAGI, dengan visi 

menjadi universitas unggul yang menghasilkan kader bangsa berkarakter peduli, amanah, 

gigih, dan inovatif, membutuhkan kerja sama yang baik dengan berbagai pihak (pemerintah 

dan masyarakat) yang berkontribusi dalam mewujudkan visinya ke depan. Kontribusi 

seminar nasional bimbingan dan konseling serta berbagai kegiatan ilmiah yang lain, yang 

diselenggarakan oleh Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di kampus maupun di luar 

kampus terhadap pengembangan budaya/atmosfir akademik, akan berpengaruh positif pada 

sikap dan perilaku warga kampus khususnya dosen dan mahasiswa dalam kerangka 

pembentukan kompetensi mahasiswa dan peningkatan profesionalitas sebagai kader bangsa 

yang memiliki wawasan global. 

         Saya atas nama pribadi maupun lembaga Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia 

serta pihak-pihak yang telah memberikan dukungan atas terselenggaranya seminar nasional 

bimbingan dan konseling dengan tema “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam 

Menanggulangi Kekerasan pada Anak” yang diakhiri dengan menerbitkan prosiding yang 

berguna sebagai salah satu referensi ilmiah khususnya pada profesi bimbingan dan konseling 

dan profesi pendidikan pada umumnya. 

         Selamat dan sukses bagi kita semua, semoga kerja sama ini dapat lebih kita tingkatkan 

lagi sebagai salah satu piranti dalam meningkatkan mutu pendidikan di tanah air. 

        

Surabaya, 26 Februari 2017  

Rektor, 

 

 

Drs. Djoko Adi Walujo, S.T., M.M., DBA. 
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SAMBUTAN  

Ketua Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling 

Indonesia (ABKIN) Provinsi Jawa Timur 

 
         Pada kesempatan ini dengan menundukkan kepala, kami memunajatkan rasa 

puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-

Nya, sehingga Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia 

(ABKIN) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya dapat menyelenggarakan seminar nasional bimbingan dan konseling 

dengan tema “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi 

Kekerasan pada Anak”  Tema ini dianggap penting untuk dikaji karena sering terjadi 

kasus kekerasan pada anak di sekolah terlebih juga dilakukan oleh guru bimbingan 

dan konseling yang kontra prestasi dengan peran dan fungsi bimbingan dan 

konseling dalam setting persekolahan.  

         Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Asosiasi Bimbingan dan 

Konseling Indonesia (ABKIN) mengamanatkan perlunya menyelenggarakan 

berbagai kegiatan untuk peningkatan profesionalitas anggotanya (guru BK dan dosen 

program studi bimbingan dan konseling), serta para mahasiswa bimbingan dan 

konseling untuk mendukung pembentukan kompetensi bidang profesi bimbingan dan 

konseling sebagaimana amanat Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar 

kualifikasi akademik dan standar kompetensi konselor. Dalam kerangka ini 

keterlibatan aktif  anggota asosiasi profesi bimbingan dan konseling pada berbagai 

kegiatan ilmiah sangat diperlukan. 

         Kami merasa senang dan bangga bisa bermitra dengan Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya dalam menyelenggarakan seminar nasional bimbingan dan 

konseling, semoga ke depan kerja sama ini dapat lebih ditingkatkan dalam upaya 

memfasilitasi guru BK dan dosen program studi bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan profesionalitasnya. Atas terselenggaranya seminar ini, saya atas nama 

Pengurus Daerah Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN) Provinsi 

Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak khususnya kepada 

Rektor, Dekan dan Wakil Dekan FKIP serta Ketua dan para dosen Program Studi 

Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang 

berkenan menyelenggarakan seminar nasional bimbingan dan konseling dengan 

melibatkan Pengurus Daerah ABKIN Provinsi Jawa Timur sebagai mitra profesi. 

Semoga hasil seminar ini bermanfaat. 
 

                                                                                Surabaya, 26 Februari 2017 

Ketua PD ABKIN Jawa Timur, 

 
            Dr. Hartono, M.Si. 

                        NA. 35112861091212015 
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Kekerasan terhadap Siswa Sekolah Menengah Atas 

di Kota Abepura-Jayapura 

 
H. R. Partino 

Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling 

Universitas Cenderawasih Jayapura 

Email: hrpartino@yahoo.com 

HP. 085254501818 

 
 
Abstract 
         This research aims at understanding (1). The quantity level of the violence to high school 
students in the city of Abepura; (2). The types of violence to the students; (3). The actor of 
violence to the students; and  (4). The factors causing the violence. This research used descriptive 
design. The sampling technique of proportional random sampling was applied. The population 
was 748 students and 72 teachers. The subject of this research was 112 students and 12 teachers. 
The data analysis of quantitative descriptive was used. The finding of this research shows that: 
(1). 86.6%  of the students experienced violence, consisting of 40.18% physical violence and 
44.64% phsycological violence. (2). The students who experienced violence and doing violence 
were 31.56%, consisting of 15.79% physical violence and 15.79% psychological violence; (3). 
Cultural violence to the students was 43.16%, consisting of 24.21% physical violence and 18.95% 
phsycological violence; and  (4). The factors causing violence were superiority, revenge, the effect 
of violence exposure, money, and addiction. 

Key words: violence, senior high school students, Abepura city. 

 

Pendahuluan 

         Pada dasawarsa ini, kekerasan merupakan fenomena yang marak di semua 

jenjang pendidikan, sejak Sekolah Dasar (SD) sampai perguruan tinggi. Pada minggu 

ke dua bulan Januari 2017, masyarakat Indonesia dikagetkan oleh meninggalnya 

Amirullah seorang mahasiswa Tingkat Pertama Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 

(STIP) Jakarta yang dianiaya oleh lima orang seniornya di rumah kostnya (TV One, 

2017). Kasus yang terjadi di STIP bukan yang pertama, tetapi terjadi pada tahun 

2014 dan 2008. Kasus sejenis yang sangat memprihatinkan terjadi pada tanggal 25 

Januari 2017 yang menimpa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Mahasiswa Pencinta 

Alam (MAPALA) Universitas Islam Indonesia (UII) pada saat pendidikan dasar 

MAPALA yang menewaskan 3 orang anggota baru (TV One, 2017). Akibat dari 

meninggalnya 3 mahasiswa UII, Rektor UII mnegundurkan diri dari jabatannya. 

Kasus lain adalah video pemukulan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh 

teman-teman sekelasnya terjadi di SD di Bukit Tinggi (BBC, 2014) yang diunggah di 

Youtube. Peristiwa-peristiwa kekerasan di Sekolah Menengah Atas (SMA) terjadi di 

berbagai kota, antara lain Buton (Kompas.com, 2016), Jakarta (Detik News, 2016; 

Viva, co.id, 2011), Makassar (Koran Sindo, 2016), Pare-pare (Tempo.co, 2015), 

Semarang (Suseno, dkk., 2016), dan Tangerang Selatan (Oke Zone Kampus, 2016).  
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         Kekerasan bukan hanya terjadi di lingkungan pendidikan, tetapi terjadi juga di 

semua lingkungan kehidupan kita. Telah banyak peristiwa kekerasan terjdai di 

lingkungan rumah tangga (KDRT), kekerasan di lingkungan pekerjaan, dan 

kekerasan di ruang publik (stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, tempat 

rekreasi, dsb). Kasus terakhir terjadi di Jakarta pada akhir Desember tahun 2016, 

yakni perampokan di rumah Doddy Triono dengan kekerasan (11 orang disekap 

dalam sebuah kamar mandi yang sempit) yang akhirnya merenggut 6 nyawa (TV 

One, 2016).  

         Kekerasan juga terjadi di lembaga-lembaga negara yang terhormat, misalnya di 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), kriminalisasi terhadap 

pejabat yakni penangkapan terhadap Bambang Wijoyanto (Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi/KPK) secara tidak etis,  dan juga terhadap Abraham Samad 

(Pimpinan KPK). Bentrokan antara dua organisasi masyarakat pada awal Januari 

2017 yang terjadi di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat antara Front 

Pembela Islam (FPI) dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang 

menewaskan Suratman seorang guru dari Bogor (anggota FPI). 

         Kekerasan (violence) dapat diartikan sebagai perilaku dengan sengaja maupun 

tidak sengaja (verbal maupun non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau 

merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi 

yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma 

masyarakat. (Textbuk Materia, 2012). Jehel (2003) membatasi kekerasan sebagai 

bentuk  perilaku dominasi pihak lain dalam berbagai manifestasinya, seperti fisik, 

verbal, moral dan psikologis. Pendek kata, kekerasan adalah tindakan  individu atau 

sekelompok orang yang merugikan orang lain, baik fisiologis maupun psikologi. 

         Pembahasan kekerasan seringkali disandingkan dengan diskusi tentang 

“bullying”. Secara umum bullying dapat diartikan sebagai sikap agresi (menyerang) 

dari seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara 

fisik maupun mental (Academia, 2007). Di tempat lain, Olweus, 2003) 

mendefinisikan perilaku bully sebagai perilaku negatif  yang dilakukan oleh satu 

orang atau lebih secara berulang. Bentuk perilaku negatif diwujudkan dalam tindakan 

fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, dan sejenisnya. Perilaku verbal 

antara lain dalam tindakan ancaman, mengejek, memanggil dengan nama yang 

merendahkan. Menurut hemat penulis, kekerasan dengan bullying memiliki hakekat 

yang sama, yakni sama-sama sebagai bentuk perilaku negatif yang dilakukan seorang 

individu atau kelompok, yang megakibatkan dan merugikan orang lain, baik secara 

fisiologis maupun secara psikologis. 

         Para ahli Psikologi dan ahli Sosiologi tampaknya belum mampu untuk 

mencapai kesepakatan berkenaan dengan konsep kekerasaan. Lystad (Thalib, 2013) 

membedakan perilaku kekeraan ke dalam empat jenis, yaitu (a) kekerasan 

instrumental, (b) kekerasan ekspresif, (c) kekerasan kultural, dan (d) kekerasan 

nonkultural. Lawson (Psikologimania, 2016) menyatakan bahwa kekerasan dapat 
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dipilah menjadi empat macam, yakni (a) kekerasan fisik, (b) kekerasan emosional, 

(c) kekerasan verbal, dan (d) kekerasan seksual. Texbuk Materia (2012) 

menunjukkan tiga benuk kekerasan, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan 

kekerasan structural. Diponegoro (2013) menjelaskan berbagai bentuk erilaku 

kekerasan psikologis yang meliputi: (a) mengolok-olok, (b) mencela, (c) memanggil 

orang lain dengan gelar-gelar yang tidak disukai, (d) berburuk sangka, (e) mencari-

cari kesalahan orang lain, dan (f) bergunjing. 

         Berdasarkan berbagai pendapat  para ahli berkenaan dengan kekerasan, penulis 

mengajukan tiga bentuk kekerasan, yakni (a) kekerasan fisiologis, (b) kekerasan 

psikologis, dan (c) kekerasan kultural. Wujud kekerasan fisiologis antara lain 

meliputi perilaku membunuh, memukul, menampar, melempar, menendang, 

mendorong, menarik, menjambak, mencubit, menjewer dan perilaku sejenisnya. 

Perilaku kekerasan fisiologis dapat mengakibatkan luka fisik bagi individu korban 

kekerasan.  

         Kekerasan psikologis meliputi tindakan atau perilaku antara lain mengancam, 

menekan, mencemooh, mengejek, mencibir, melecehkan, menghina, mencela, 

membentak, memberi stigma negatif dan sejenisnya. Kekerasan psikologis ini  dapat 

berakibat  pada perasaan yang tersakiti, melukai harga diri, menurunkan rasa percaya 

diri, membuat individu merasa hina, merasa kecil, merasa lemah, merasa jelek, 

merasa tidak berguna dan merasa tidak berdaya. 

         Kekerasan kultural, adalah kekerasan yang diakibatkan oleh sistem budaya 

yang berlaku dan dilestarikan oleh pengambil kebijakan yang berhubungan dengan 

budaya tersebut. Lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, 

dan lingkungan pekerjaan mempunyai budaya tersendiri. Lingkungan sekolah 

menegakkan dan menjunjung tinggi kedisiplinan bagi siswa, dan tentu saja 

kedisiplinan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Para siswa yang tidak disiplin 

atau melanggar aturan sekolah akan memperoleh “hukuman”. Hukuman kepada para 

siswa yang melanggar disiplin ini sangat tergantung pada individu (guru) yang 

memberi hukuman. Hukuman ini, pada hakekatnya merupakan bentuk kekerasan. 

Kekerasan budaya dapat berbentuk perilaku fisiologis,  psikologis atau gabungan dari 

keduanya.  

Kekerasan bukan diakibatkan oleh penyebab yang tunggal, namun dipengaruhi 

oleh berbagai macam faktor.  Studi yang dilakukan Partino (2016) menemukan 

bebepara faktor sebagai penyebab terjadinya kekerasan terhadap siswa. Faktor-faktor 

tersebut antara lain: siswa yang melakukan kekerasan merasa dirinya superior, 

merasa lebih kuat, sebagai balas dendan akibat dari perlakuan ketika Masa Orientasi 

Sekolah (MOS), mencontoh adegan kekerasan (dari lingungan keluarga, masyarakat, 

sekolah, atau tayangan-tayangan televisi), tidak memiliki uang, dipengaruhi 

minuman keras, dipengaruhi oleh psikotropika, khususnya ganja. Minuman  keras 

dan konsumsi ganja telah memasuki sekolah-sekolah di Kota Jayapura, baik tingkat 

SMP maupun tingkat SMA/SMK. Bahkan ketika waktu istirahat, siswa berani 
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menenggak minuman keras di belakang gedung sekolah, meskipun tidak sampai 

mabuk. Peristiwa semacam ini pernah diunggah di WhatApps Forum Rembuk BK  

menayangkan empat perempuan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan masih 

menggunakan pakain seragam sekolah menenggak minuman keras di suatu lokasi 

tertentu. Peristiwa tersebut diunggah sekitar bulan September tahun 2016. 

Peristiwa yang sangat memprihatinkan terjadi di SMA Negeri 70 Jakarta. 

Tindak kekerasan telah terjadi puluhan tahun, memiliki tradisi kekerasan, bahkan 

dikatakan oleh Musni Umar (Ketua Komite Sekolah SMA 70) bahwa kekerasan 

sudah membudaya (Viva news.com, 2011). Selanjutnya Wanda Hamidah yang 

anggota DPR RI, menyatakan bahwa aksi kekerasan di SMA Negeri 70 sudah terjadi 

bertahun-tahun. Masalahnya adalah adanya pembiaran di sekolah tersebut. Fakta 

menunjukkan bahwa siswa kelas 3 SMA Negeri 70 menekan siswa kelas 1 untuk 

minta uang. Kalau permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka mereka akan disakiti, 

disiksa, dan akan menjadi bulan-bulanan. Peristiwa semacam ini sudah berlangsung 

puluhan tahun. 

Berdasarkan pengamatan dan laporan-laporan lepas yang tidak terstruktur, 

siswa SMA di Kota Abepura mengalami kekerasan. Jika benar terjadi kekerasan, 

untuk mengujin pernyataan tersebut harus dilakukan penelitian. Masalah penelitian 

dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: (1) Seberapa tinggi tingkat 

kekerasan terhadap siswa SMA di Kota Abepura?; (2) Jenis-jenis kekerasan apa yang 

terjadi terhadap siswa?; (3) Siapa pelaku kekerasan terhadap siswa:  dan (3) apakah 

faktor-faktor yang menyebaban terjadinya kekerasan? 

 Peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi baik di lingkungan pendidikan 

formal maupun di lingkungan masyarakat yang lebih luas, itu merupakan gejala 

bagaikan gunung es. Kekerasan yang sebenarnya terjadi, jauh melebihi yang 

dilaporkan oleh berbagai media cetak maupun elektronik. Kekerasan yang terjadi di 

Indonesia dapat dinyatakan sebagai sudah masuk dalam tahapan “kronis dan 

darurat”. Dinyatakan sebagai sudah kronis dan keadaan darurat berdasarkan fakta-

fakta lapangan sebagai berikut. 

Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu) 

menyatakan bahwa 84% siswa mengalami kekerasan di sekolah (Oke Zone Kampus, 

2016). Kasus ini sama dengan yang dinyatakan oleh hasil survei ICRW (2015) 

bahwa 84% anak Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Bahkan lebih parah 

lagi, 45% siswa laki-laki menyatakan bahwa kekerasan seksual dilakukan oleh guru 

dan petugas sekolah di SMA Negeri 8 Cirendeu Tangerang Selatan (Oke Zone 

Kampus, 2016). Di tempat lain, KPAI (2012) melakukan penelitian di 9 Provinsi 

dengan besar sampel 1.000 siswa, menemukan bahwa telah terjadi tindak kekerasan 

di sekolah sebesar 87,6%. 

Kekerasan bukan hanya terjadi di kota besar, ternyata di kota kecil atau kota 

kabupaten, seperti di Buton terjadi kekerasan yang sangat memprihatinkan. Seorang 

siswa perempuan SMP dihajar oleh seorang perempuan SMA dengan pukulan dan 
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tendangan. Peristiwa ini terjadi setelah pulang dari sekolah dan berlamngsung  di 

kebun kosong penduduk, direkam dan berdurasi 8 menit 58 detik.   Video kekerasan 

ini diunggah ke Face Book pada tanggal 17 April 2016 (Kompas.com, 2016). 

Sementara teman-teman lainnya menonton, seolah-oleh sebagai hiburan yang segar 

sepulang sekolah. Kasus lain adalah pemukulan terhadap siswa SMP perempuan oleh 

siswa perempuan SMA di Sentani Ibukota Kabupaten Jayapura. Kasus ini terjadi 

setelah proses pembelajaran di sekolah selesai atau pulang sekolah (Cenderawasih 

Pos, 2016). Kasus kekerasan ini telah dilaporkan ke Kepolisian Resort Kabupaten 

Jayapura, dan akhirnya ditempuh jalan damai oleh ke dua belah pihak.  

Kekerasan telah terjadi di semua lingkungan kehidupan manusia, yakni terjadi 

di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan 

kerja, dan di ruang publik. Di lingkungan keluarga banyak terjadi Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (KDRT). Pelaku KDRT biasanya adalah suami atau istri. KDRT 

dapat menimpa suami, istri dan anak-anak, serta orang lain seperti pembantu rumah 

tangga dan orang yang ikut pada keluarga tersebut. Penelitian Partino dan 

Khairuddin (2008) menemukan bahwa terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan 

di ruang publik, yakni 54,1% terjadi di desa dan 45,9% terjadi di kota Jayapura.  

Kekerasan di masyarakat dapat berbentuk pemerasan dengan berbagai alasan, 

seperti iuran untuk pembangunan lingkungan yang telah ditetapkan besarannya tanpa 

dimusyawarahkanlebih dahulu di tingkat RT, RW atau Kelurahan/Desa. Jika suatu 

keluarga tidak memenuhi kewajiban, maka individu yang bersangkutan dan 

keluarganya akan dikucilkan atau dipersulit ketika mengurus dokumen di RT, RW 

atau Kelurahan.  

Kekerasan di lingkungan sekolah dapat dilakukan oleh tenaga pendidik (guru), 

tenaga kependidikan (karyawan administrasi, tenaga laboran, tenaga satuan 

pengamanan/SATPAM, dan tenaga layanan kebersihanhwa). Laporan Oke Zone 

Kampus (2016) menunjukkan bahwa sebesar 45% siswa SMA Negeri 8 Cirendeu 

mengalami kekerasan yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan.  Di 

samping itu, kekerasan dapat juga dilakukan oleh siswa-siswa dan orang tua siswa.  

Kekerasan dapat menimpa siswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Kasus 

terjadi pemukulan oleh orang tua siswa kepada guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 2 (SMKN-2) Makassar (Koran Sindo, 2016). Kasus lain terjadi di SMA 

Negeri 70, berdasarkan peristiwa kekerasan yang terjadi pada siswa, maka Kepala 

Sekolahnya dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (KOMNAS HAM) 

(Viva co.id,  2011). Masih banyak peristiwa-peristiwa kekerasan yang menimpa guru 

yang dilaporkan oleh orang tua siswa kepada polisi. Hasil dari laporan orang tua 

siswa mengakibatkan sang guru ditahan di kepolisian untuk beberapa hari dan 

akhirnya harus menerima hukuman percobaan dengan setiap minggu sekali harus 

melapor ke pihak kehakiman. 

Pembahasan kekerasan pada artikel ini hanya terbatas pada kekerasan terhadap 

siswa SMA di Kota Abepura, baik terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar 
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lingkungan sekolah.  Kekerasan yang terjadi di lingkungan rumah tangga (KDRT), 

lingkungan masyarakat  dan di lingkungan tempat kerja menjadi topik tersendiri pada 

penelitian yang akan datang. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif, yakni 

menggambarkan situasi dan kondisi aktual yang terjadi pada saat sekarang ini 

(Partino, 2015; Suryabrata, 2007). Populasi penelitian adalah siswa SMA Kelas 12 

sebanyak 748 siswa, terdiri dari laki-laki 332 siswa dan perempuan sebanyak 416. 

Sampel ditentukan sebanyak 15% dengan teknik proporsional secara random 

(Creswell, 2014; Sugiyono, 2013;  Partino, 2015). Dengan demikian diperoleh 

sampel sebanyak 112 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 50 orang dan perempuan 

sebanyak 62 orang. Populasi guru yang mengajar siswa SMA kelas 12  sebanyak 72 

orang. Sampel diambil secara purposif, yakni pengambilan sampel dengan tujuan 

tertentu. Individu yang paling dekat dengan siswa adalah wakil kepala sekolah 

urusan kesiswaan dan guru Bimbingan Konseling (BK). Dengan demikian semua 

Wakil Kepala Sekolah (WAKASEK) Urusan Kesiswaan dijadikan anggota sampel. 

Guru BK juga  dipertimbangkan sangat dekat dan sangat berkepentingan dengan 

perilaku siswa yang terganggu. Oleh karena itu sebanyak 4 guru BK dijadikan 

sebagai anggota sampel. Di samping WAKASEK dan guru BK, bahwa semua 

Kepala Sekolah menjadi anggota sampel. Hal ini berdasarkan  pertimbangan bahwa  

Kepala Sekolah adalah pengambil kebijakan di SMA yang bersangkutan. Oleh 

karena sekolah terdiri dari satu SMA Negeri dan 3 SMA Swasta, maka jumlah 

sampel sebanyak 12 orang guru yang memiliki jabatan tambahan sebagai Kepala 

Sekolah dan WAKASEK serta guru BK.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Tindakan kekerasan terjadi baik lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, 

seperti di jalan-jalan ketika siswa pulang sekolah. Secara umum sebanyak 95 siswa 

(84,82%) pernah mengalami kekerasan, terutama ketika mereka mengikuti Masa 

Orientasi Sekolah (MOS). Kekerasan juga terjadi ketika siswa duduk di kelas XI dan 

kelas XII. Kekerasan pada siswa laki-laki sebanyak 51 orang (53,68%) dan pada 

siswa perempuan sebanyak 44 orang (46,32%). Kekerasan fisik yang dialami siswa 

sebanyak  45 orang (47,37%), terdiri dari siswa laki-laki  29 orang (30,53%) dan 

siswa perempuan sebanyak 16 orang (16,84%). Kekerasan psikologis dialami oleh 50 

orang siswa (52,63%), terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 22 orang (23,15%) dan 

siswa perempuan sebanyak 28 orang (29,48%). Kekerasan yang telah dilaporkan 

dapat diringkaskan dalam tabel 1 sebagai berikut. 
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Tabel 1. Jenis Kekerasan terhadap Siswa SMA di Abepura 

(Berdasar Jumlah Sampel Siswa, N = 112) 

 

No. 
Jenis 

Kelamin 

Kekerasan 

Fisik 
% 

Kekerasan 

Psikis 
% Jumlah 

Jumlah 

% 

1 Laki-laki 29 25,89 22 19,64 51 45,53 

2 Perempuan 16 14,29 28 25,00 44 39,29 

 Total  45 40,18 50 44,64 95 84,82 

 

 

 

Tabel 2. Jenis Kekerasan terhadap Siswa SMA di Abepura 

(Berdasar Jumlah Siswa yang Mengalami Kekerasan, N = 95) 

 

No. 
Jenis 

Kelamin 

Kekerasan 

Fisik 
% 

Kekerasan 

Psikis 

Kekerasan 

Fisik 
Jumlah 

Jumlah 

% 

1 Laki-laki 29 30,53 22 23,15 51 53,68 

2 Perempuan 16 16,84 28 29,48 44 46,32 

 Total  45 47,37 50 52,63 95 100,00 

 

Di samping siswa pernah mengalami kekerasan, siswa yang bersangkutan juga 

pernah melakukan tindak kekerasan terhadap siswa lainnya. Sebanyak 30 siswa 

(31,58%) melakukan tindak kekerasan terhadap siswa lain. Kekerasan yang 

dilakukan oleh siswa laki-laki sebanyak 18 orang (18,95%) dan siswa perempuan 

sebanyak 12 orang (12,63%). Tindak kekerasan fisik  dilakukan oleh 10 siswa 

(10,53%) dan kekerasan psikologis dilakukan oleh 20 siswa (21,05%). 

 

Tabel 3. Kekerasan yang Dilakukan oleh Siswa SMA di Kota Jayapura 

(Berdasar Jumlah Siwa yang Mengalami Kekerasan, N = 95) 

 

No. 
Jenis 

Kelamin 

Kekerasan 

Fisik 
% 

Kekerasan 

Psikis 

Kekerasan 

Fisik 
Jumlah 

Jumlah 

% 

1 Laki-laki 10 10,52 8 8,42 18 18,94 

2 Perempuan 5 5,27 7 7,37 12 12,64 

 Total 15 15,79 15 15,79 30 31,58 

 

Tabel 4. Kekerasan oleh Siswa SMA di Abepura 

(Berdasarkan Jumlah Pelaku Kekerasan, N = 30) 

 

No. Jenis Kelamin 
Kekerasan 

Fisik 
% 

Kekerasan 

Psikis 

Kekerasan 

Fisik 
Jumlah 

Jumlah 

% 

1 Laki-laki 10 33,33 8 26,67 18 60,00 

2 Perempuan 5 16,67 7 23,33 12 40,00 

 Total 15 50,00 15 50,00 30 100,00 

 

Kekerasan kultural juga terjadi dan menimpa pada para siswa SMA Kota 

Abepura. Sebanyak 41 orang siswa (43,16%) pernah mengalami kekerasan yang 
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dilakukan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kekerasan kultural  yang 

menimpa siswa laki-laki sebanyak 23 orang (24,21) dan siswa perempuan sebanyak 

18 orang (18,95%).  

 

Tabel 5. Kekerasan Kultural Siswa SMA di Abepura 

(Berdasarkan Jumlah Siswa yang Mengalami Kekerasan, N = 95) 

  

No. 
Jenis 

Kelamin 

Kekerasan 

Fisik 
% 

Kekerasan 

Psikis 

Kekerasan 

Fisik 
Jumlah 

Jumlah 

% 

1 Laki-laki 15 15,79 8 8,42 23 24,21 

2 Perempuan 8 8,42 10  10,53 18 18,95 

 Total 23 24,21 18 18,95 41 43,16 

 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan antara lain karena 

perasaan superioritas, balas dendam, pengaruh adegan kekerasan, tidak ada uang, dan 

zat aditif. Secara lebih rinci, hasil penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Siswa SMA di Abepura 

(Berdasarkan Peringkat Persentase) 

 
No. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Rata-rata Persentase 

1 Merasa Superioritas 34,45 

2 Balas Dendam 28,31 

3 Pengaruh Adegan Kekerasan di Lingkungan 19.82 

4 Tidak ada uang 11,89 

5 Kecanduan (Zat Additive) 5,53 

 Total 100,00 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 84,82% siswa pernah mengalami 

kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Kekerasan ini tergolong 

sangat tinggi. Hasil ini ternyata lebih tinggi daripada pernyataan Anies Baswedan 

dan temuan ICRW yakni sebesar 84% (liputan 6, 2015), namun hasil ini lebih rendah 

dibandingkan temuan KPAI sebesar 87,6% (KPAI, 2012). Penulis meyakini bahwa 

angka tersebut mungkin lebih rendah dari fakta yang sebenarnya. Kenyataan ini 

dapat dirunut, mengingat sampel penelitian sagat terbatas hanya kelas XII. Jika 

sampel penelitian lebih besar yang melibatkan Kelas X dan Kelas XI mungkin 

hasilnya akan berbeda dan jauh lebih valid. Meskipun demikian, hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk penelitian dengan skala yang lebih besar 

dan variabel yang lebih kompleks.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena kekerasan bukan hanya 

terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar dan Medan, 

namun terjadi juga di Kota Abepura (Kota Kecamatan dan sebagai kota pelajar). 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kekerasan sudah merupakan masalah 

global, terjadi di kota-kota besar, kota atau kota kabupaten, dan bahkan kota 
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kecamatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Partino dan Khairuddin (2008). 

Sekarang ini, kekerasan sudah menjadi masalah yang sangat serius bagi generasi 

muda kita. Kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih besar dan lebih dahsyat. 

Oleh karena itu, mata rantai kekerasan harus segera diputus untuk melahirkan 

generasi muda yang penuh dengan cinta kasih dan sayang. 

Secara umum, kekerasan fisik lebih rendah daripada kekerasan psikis. Namun 

jika dicermati, kekerasan fisik bagi siswa laki-laki lebih tinggi dbandingkan dengan 

kekerasan terhadap siswa perempuan. Temuan tentang kekerasan fisik ini sejalan 

dengan laporan terdahulu, seperti kasus di Sentani (Cenderawasih Post, 2016), di 

Buton Tengah (Kompas.Com, 2016), Parepare (Tempo.co, 2015), di Jakarta (Detik 

News, 2016), Tangerang Selatan (Oke Zone Kampus, 2016). Kekerasan fisik dapat 

mengakibatkan korban kekerasan terluka, dari luka ringan sampai luka berat, bahkan 

sampai meninggal dunia. Semoga masih sangat segar dalam ingatan kita, kasus 

kekerasan yang terjadi bulan Januari 2017 dan merenggut  tiga nyawa Mahasiswa 

Pencinta Alam Universitas Islam Indonesia (TV One, 2017).  

Kekerasan psikis juga telah terjadi, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan kekerasan fisik. Kekerasan psikis sebaiknya tidak dipandang sebagai 

peristiwa yang sepele bagi siswa korban kekerasan. Kekerasan psikis mungkin saja 

dapat berakibat fatal bagi siswa yang mengalaminya. Akibat tindak kekerasan psikis, 

siswa dapat menjadi pendiam, pemurung, stress, depresi, bahkan sampai bunuh diri 

(Academia, 2017). Kasus bunuh diri ini terjadi pada siswa perempuan yang sering 

diejek oleh teman-temannya di sekolah karena ayahnya seorang penjual bubur. 

Temuan Yayasan Sejiwa (2006) bahwa telah terjadi 30 kasus bunuh diri akibat dari 

kekerasan psikis. 

Kekerasan kultural mencapai 43,16% yang terbagi untuk siswa laki-laki 

24,21% dan siswa perempuan 18,95%. Kekerasan kultural ini dilakukan oleh guru 

dan tenaga kependidikan. Tindak kekerasan ini terjadi akibat siswa tidak mematuhi 

aturan sekolah atau tidak disiplin. Perilaku tidak disiplin mencakup tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR), bergurau  atau berbicara dengan teman 

sebelahnya ketika guru melaksanakan proses pembelajaran, menyontek, terlambat 

hadir di kelas.  

Kekerasan kultural yang terjadi di SMA di Kota Abepura lebih rendah jika 

dibandingkan dengan kekerasan kultural yang terjadi di SMA sebesar 45% (ICRW, 

2015). Kekerasan ini terjadi karena situasi dan kondisi  yang mengharuskan 

seseorang melakukan kekerasan. Misalnya guru harus menghukum siswa yang 

melanggar disiplin. Kekerasan kultural yang terjadi di SMA di Kota Abepura lebih 

rendah bukan berarti tidak menjadi masalah untuk sekolah, orang tua, masyarakat 

dan pemerintah. Sekecil apapun namanya kekerasan harus diupayakan untuk 

ditiadakan. Diharapkan dengan tiadanya kekerasan di sekolah, suasana sekolah, 

termasuk di dalamnya proses pembelajaran menyenangkan. Kondisi ini sangat 

diidamkan oleh masyarakat pendidikan, sebagaimana yang dilansir oleh Partino 
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(2015) yakni mewujudkan Pembelajaran yang Aktif, Kreatif, Empatik, dan 

Menyenangkan (PAIKEM).  

Hasil penelitian telah mengidentifikasi lima faktor yang memicu tindak 

kekerasan terhadap siswa. Faktor-faktor dimaksud meliputi merasa superior, balas 

dendam, pengaruh adegan kekerasan di lingkungan, tidak ada uang, dan kecanduan 

(zat additive). Siswa yang merasa superior melakukan kekerasan kepada siswa yang 

inferior. Kasus ini ditunjukkan oleh siswa peempuan SMA Negeri di Buton Tengah 

yang menganiaya siswa perempuan SMP. Siswa SMA ini adalah atlet beladiri, 

sehingga merasa superior daripada siswa yang dianiaya. Siswa yang dianiaya hanya 

menerima pukulan, tamparan, tendangan tanpa balasan apapun. Sesekali korban 

kekerasan ini hanya mengusap air mata dan meringis, merintih sebagai tanda merasa 

kesakitan.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan laporan Viva news.com  (2016)  bahwa 

siswa kelas 3 SMA Negeri 70 menekan dan memeras siswa kelas 1 untuk minta 

uang. Jika permintaan tidak dipenuhi, maka mereka  akan diancam, disakiti, disiksa, 

dan akan menjadi bulan-bulanan para seniornya. Hasil penelitian ini juga senada 

dengan pengalaman Partino (2005) ketika anaknya diperas setelah pulang dari 

sekolah di SMA Negeri 1 Jayapura.  

 

Simpulan dan Rekomendasi  
 

Simpulan: 

1. Sebanyak 4 dari 5 orang siswa SMA di Kota Abepura mengalami kekerasan,  

masing-masing 2 laki-laki dan 2 perempuan.  

2. Sebanyak 4 dari 5 orang mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis, masing-

masing 2 siswa laki-laki dn 2 siswa perempuan. 

3. Sebanyak 2 dari 5 orang siswa pernah melakukan kekerasan, masing-masing 

dilakukan oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan. 

4. Sebanyak 2 dari 5 orang pernah menglami kekerasan kultural yang dilakukan oleh 

guru dan tenaga kependidikan lainnya, masing-masing menimpa siswa laki-laki 

dan siswa perempuan. 

5. Faktor-faktor penyebab kekerasan meliputi merasa superior, balas dendam, 

pengaruh adegan kekerasan, tidak ada uang, dan kecanduan. 

 

Rekomendasi: 

1. Mengupayakan dan membudayakan lingkungan sekolah yang ramah siswa, 

pendidik, dan tenaga kependidikan. 

2. Melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, empatik, dan 

menyenangkan. 

3. Memberikan pendidikan moral dan etika praktis yang memadai di lingkungan 

keluarga, masyarakat, dan sekolah. 
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4. Memberikan pelatihan khusus dan praktis bagi para pendidik, tenaga 

kependidikan, dan orang tua tentang perkembangan anak.  

5. Sebaiknya didiskusikan secara intens berkenaan dengan redefinisi tentang jenis 

dan tingkat kekerasan terhadap siswa. 
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Abstrak 

         Eksistensi bimbingan dan konseling di sekolah sebagai bagian integral dari sistem 
pendidikan, harus mampu berkontribusi secara maksimal untuk mewujudkan budaya sekolah 
yang kondusif dalam menstimulasi (mendorong) para siswa sebagai konseli melalui pelayanan 
bimbingan dan konseling dengan pendekatan (teknik, strategi, dan media) yang menyenangkan. 
Guru BK mengembangkan materi bimbingan dan konseling berdasarkan hasil needs assessment, 
sehingga layanan bimbingan dan konseling menjadi komoditas yang senantiasa dibutuhkan siswa 
dalam upaya menghindari kekerasan pada siswa. Kajian ini menguraikan konsep 
memformulasikan wujud pelayanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan bagi siswa 
sebagai konseli melalui interaksi cerdas dua aspek personal dan nonpersonal guru BK yang 
membentuk kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional.  
 

Kata-kata kunci: kekerasan pada siswa, pelayanan BK yang menyenangkan. 

 
 

Pendahuluan 

         Isu kekerasan pada anak usia sekolah menarik untuk dibahas dalam forum 

seminar nasional terlebih seminar nasional bimbingan dan konseling yang diikuti 

oleh para praktisi bimbingan dan konseling di sekolah. Jawa Pos 26 Desember 2016 

memperlihatkan data kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2016 sebanyak 

702 kasus yang pelakunya adalah ibu kandung sendiri.  Kasus ini bisa dibilang ironis 

sekali, sang ibu kandung yang berkewajiban melindungi dan menstimulasi 

pemenuhan kebutuhan  anak dalam rentang pertumbuhan dan perkembangan, justru 

melakukan tindakan yang merugikan anak. 

         Sekolah merupakan bagian dari masyarakat berperan membentuk dan 

mengembangkan budaya dalam kehidupan sebagai aspek penting dalam kehidupan 

bermasyarakat. Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem  

pendidikan di sekolah mempunyai peranan dalam proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak menuju terwujudnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana 

yang diamanatkan dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang esensinya adalah berkembangnya potensi peserta 

didik (siswa) secara maksimal dan terbentuknya karakter keimanan dan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, kesehatan yang prima secara 
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fisik, sosial, dan psikis, menguasai bidang  ilmu sehingga mampu menunjukkan 

sikap dan perilaku yang cakap, kreatif, mandiri, dan mampu hidup sebagai anggota 

masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. 

         Kekerasan pada siswa di sekolah yang dilakukan oleh guru telah terjadi 

beberapa kali. Media masa meliris siswa usia 10 tahun dipukuli guru hingga tewas 

karena tidak bisa membaca, tidak terima siswa dikeluarkan guru, orang-tua geruduk 

SMA, guru SMP mencubit siswa divonis 3 bulan oleh pengadilan negeri, guru 

dikeroyok murid dan orang-tua menderita hidung patah, dan guru BK di SMP Jawa 

Barat mencabuli lima murid (http://merdeka.com).  

         Siswa sebagai generasi penerus bangsa, perlu mendapatkan pendidikan secara 

memadai. Guru bimbingan dan konseling (BK) di sekolah memiliki peluang yang 

luas untuk turut serta dalam mendidik siswanya melalui pelayanan bimbingan dan 

konseling yang memandirikan sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan 

menggunakan berbagai strategi/teknik/metode yang menyenangkan. Bila guru BK 

mampu mengelola pelayanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan dan 

memadai kepada para siswanya, maka dapat terciptakan budaya sekolah yang 

kondusif, yang memperkuat eksistensi pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. 

           

Pembahasan      

1. Kekerasan pada siswa  

         Kekerasan adalah perbuatan yang merugikan pertumbuhan dan perkembangan 

siswa, yang harus dihindari oleh guru BK sebagai pendidik profesional serta para 

praktisi pendidikan. Perbuatan kekerasan dapat berbentuk ucapan/lisan dan tindakan 

fisik kepada siswa yang mencederai mereka secara fisik, sosial, dan psikis.  

         Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online), definisi kekerasan 

adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau 

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain             

(http://kbbi.web.id). Rumusan kekerasan pada anak juga penulis kutip dari Wikipedia 

bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas (http://id.wikipedia.org) yang esensinya 

sebagai tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh  seseorang bisa 

guru, orang-tua atau pendidik kepada anak dalam bentuk fisik, seksual, emosi, atau 

tidak memperhatikan kebutuhan anak yang mengakibatkan anak menjadi terlantar, 

berbahaya atau berpotensi bahaya atau mengancam anak dengan ucapan yang keras, 

dan bentuk lainnya.  

         Bila definisi di atas dikenakan pada objek guru BK dan siswa, maka kekerasan 

pada siswa adalah semua bentuk perbuatan guru BK atau sekelompok guru BK 

kepada siswa atau sekelompok siswa yang menyebabkan siswa atau sekelompok 

siswa mengalami cedera fisik dan psikis yang merugikan proses pertumbuhan dan 

perkembangan mereka. Cedera fisik mencakup kelainan fisik atau jasmani siswa baik 

sebagian atau keseluruhan, sedangkan cedera psikis meliputi kelainan psikis/emosi 

http://merdeka.com/
http://kbbi.web.id/
http://id.wikipedia.org/
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siswa yang semua itu merugikan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Kelainan 

fisik atau jasmani merupakan bentuk ketidak normalan pada bagian fisik atau 

jasmani individu yang bisa mempengaruhi buruk terhadap kondisi psikis/emosinya.  

 

2. Bentuk kekerasan pada siswa dan pengaruhnya terhadap perkembangan 

         Kekerasan pada siswa merupakan salah satu wujud pelanggaran HAM yang 

bisa diklasifikasikan menjadi empat bentuk yaitu kekerasan fisik, psikologi, seksual, 

dan sosial (http://www.kompasiana.com). Beberapa bentuk kekerasan fisik yang 

terjadi di sekolah yaitu guru memukuli muridnya hingga tewas gara-gara tidak bisa 

membaca, lemparan pulpen guru meleset dan menancap ke mata siswa, guru 

menyundut muridnya dengan rokok, (https://www.merdeka.com), guru memukul 

siswa karena siswa menulis kata-kata tidak senonoh pada secarik kertas 

(http://radarbanyumas.co.id), guru menganiaya murid, kasus plonco kepada siswa, 

guru jewer kuping murid, dan penganiayaan serta pelecehan kepada siswa yang 

dilakukan guru (http://www.liputan6.com). Bentuk kekerasan fisik juga dilakukan 

oleh guru BK kepada siswa di sekolah antara lain; mencabuli murid (merdeka.com, 8 

Agustus 2015), dan bisa bentuk kekerasan lainnya. 

         Kekerasan psikologis merupakan bentuk kekerasan pada siswa yang rasanya 

tidak terasa meskipun dilakukan berulang kali. Bentuk kekerasan ini bisa menjadikan 

guru BK menjadi momok yang menakutkan siswa, akibat perbuatannya sering 

memberi sanksi kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, 

seperti membolos, sering terlambat masuk sekolah, dan tidak memakai seragam 

(http://www.kompasiana.com). Memberikan sanksi kepada siswa yang melakukan 

pelanggaran di sekolah justru akan menjadi beban psikologis bagi mereka.     

         Kekerasan seksual pada anak/siswa terjadi dalam berbagai kasus, seperti 

pelecehan seksual (http://www.kompasiana.com), sodomi (https://www.tempo.co), 

perkosaan, dan pencabulan (http://regional.kompas.com). Sindonews.com 

(http://sindonews.com) juga merilis kasus pelecehan seksual pada siswa SMK yang 

dilakukan gurunya selama satu tahun. Di samping itu, bentuk kekerasan sosial juga 

sering menimpa siswa di sekolah dalam bentuk isolasi, tidak diperhatikan, dijauhi, 

dan diabaikan. Semua bentuk kekerasan pada siswa tersebut akan menghambat 

proses pertumbuhan dan perkembangannya sebagai individu yang lazimnya dalam 

masa tersebut mendapatkan stimulasi dari orang dewasa di sekitarnya. Sekolah 

sebagai bentuk lingkungan sosial memiliki urgensi penting dalam mendidik dan 

menyiapkan siswa menuju terbentuknya generasi penerus bangsa yang memiliki 

kompetensi yang dibutuhkan dalam era pembangunan bangsa dan Negara di dalam 

abad global.    

  

3. Menciptakan situasi kondusif di sekolah dan layanan bimbingan dan konseling 

         Sekolah merupakan bagian penting dari tri pusat pendidikan yang diajarkan 

oleh tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu pendidikan berlangsung di dalam 

http://www.kompasiana.com/
https://www.merdeka.com/
http://radarbanyumas.co.id/
http://www.liputan6.com/
http://www.kompasiana.com/
http://regional.kompas.com/
http://sindonews.com/
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lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah 

mengusahakan sistem pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang. 

Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan ketentuan dan perlindungan 

hukum kepada warga Negara sebagai subjek.  

         Menurut pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional yang hendak diwujudkan oleh 

pelaku pendidikan (orang-tua, guru, pemerintah, dan siswa sebagai peserta didik) 

adalah berkembangnya potensi siswa yang berkarakter beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak muliah, sehat jasmani, rokhani, dan sosial, 

memiliki ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan, berkepribadian kreatif dan 

mandiri, sehingga ia mampu menjadi warga masyarakat yang bersikap dan 

berperilaku demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional tersebut diperlukan budaya sekolah yang kondusif. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kondusif adalah suatu keadaan atau situasi 

atau kondisi yang bersifat mendukung sehingga memberi peluang pada tercapainya 

hasil atau tujuan yang diinginkan (http://kbbi.web.id).  

         Siapa yang paling bertanggung jawab untuk menciptakan budaya kondusif di 

sekolah?, jawabnya adalah guru termasuk guru BK yang didasarkan pada tiga alasan 

utama yaitu: (1) Guru diamanati oleh Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, sebagai pendidik profesional yang bisa dijelaskan bahwa 

guru memiliki keahlian dalam hal mendidik siswa dan mampu mengaplikasikan pada 

proses pendidikan di sekolah; (2) Proses pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh 

lingkungan sekolah baik fisik, psikologis, dan sosial yang bisa diciptakan, 

dikembangkan, dan dikendalikan oleh guru secara individual maupun kelompok; dan 

(3) Orang-tua pada prinsipnya percaya kepada guru untuk mendidik putra-putrinya 

agar menjadi insan yang dewasa dan mandiri, sehingga mampu berkarier di tengah 

masyarakat global yang mampu memberikan kontribusi kepada kesejahteraan 

masyarakat  luas.   

         Guru BK sebagai pendidik profesional bertugas memberikan pelayanan 

bimbingan dan konseling kepada siswa sebagai konseli secara individual maupun 

kelompok dengan menggunakan metode dan media yang menarik perhatian konseli 

berdasarkan amanat Permendiknas Nomor  111 Tahun 2014, yang mencakup bidang 

bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier dengan layanan informasi, orientasi, 

konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, konsultasi, 

mediasi, instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, referal, 

dan jejaring sebagai respons atas hasil pengukuran kebutuhan siswa (needs 

assessment). Bila pelayanan bimbingan dan konseling tersebut diberikan oleh guru 

BK secara profesional kepada para siswa di sekolah, maka akan tercipta budaya 

sekolah yang kondusif, sehingga BK menjadi komoditas yang dibutuhkan siswa. 

http://kbbi.web.id/
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         Layanan informasi. Layanan ini diberikan oleh guru BK kepada siswa di 

sekolah secara kelompok yang berlangsung di dalam kelas yang bertujuan membantu 

mereka agar memahami tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam proses  

pembelajaran. Materi layanan informasi dikemas sesuai kebutuhan siswa, dengan 

menggunakan metoda dan media yang menarik, misalnya multi media, sehingga 

dapat meningkatkan minat dan perhatian (atensi) siswa sebagai subjek yang sedang 

belajar dalam memperoleh outcome atau hasil yang diinginkan.  

         Layanan orientasi. Berbeda dengan layanan informasi, layanan orientasi 

bertujuan agar siswa setelah mengikuti layanan ini memperoleh pengenalan secara 

mendalam tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran di 

sekolah.  Layanan orientasi lebih efisien bila diselenggarakan secara klasikal atau 

kelompok di dalam atau di luar kelas. Siswa membutuhkan pengenalan pada 

lingkungan baru seperti berbagai fasilitas sekolah, kurikulum, dan kegiatan 

ekstrakurikuler yang diselenggarakan di sekolah. Bila siswa memahami tentang 

berbagai hal yang penting di sekolah, mereka akan terhindar dari kesulitan yang 

menghambat proses belajarnya. 

         Layanan konseling.  Layanan konseling sering disebut sebagai jantungnya 

program bimbingan dan konseling di sekolah. Banyak problem siswa yang bersifat 

emosi yang tidak bisa diselesaikan oleh siswa sendiri, misalnya masalah kecemasan, 

konflik, depresi ringan, stres, ketergantungan, kecewa, dan frustasi (Hartono dan Boy 

Soedarmadji, 2014). Masalah-masalah siswa tersebut membutuhkan layanan kon-

seling yang diampu oleh guru BK profesional untuk membantu konseli agar ia 

mampu memecahkan dengan cerdas atas berbagai kesulitannya. Konseling bisa 

diselenggarakan secara individual dan kelompok. Kedua bentuk konseling tersebut 

membutuhkan tingkat keahlian yang mendalam bagi guru BK sebagai pengampunya, 

agar layanan ini berdaya guna untuk mengentaskan problem siswa yang menghambat 

proses belajarnya.  

         Layanan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan salah satu 

bentuk layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang bisa diselenggarakan 

secara klasikal di dalam kelas dengan menggunakan alokasi waktu 2 jam pelajaran 

(90 menit) per minggu bagi siswa SMA atau sederajat dan 2 jam pelajaran (80 menit) 

per minggu bagi siswa SMP atau sederajat, dengan menggunakan pendekatan 

(metode, teknik, dan media) yang menarik siswa (menimbulkan atensi siswa), 

sehingga layanan ini dapat memberikan kontribusi secara maksimal seperti layanan 

informasi, orientasi, dan konseling kelompok dalam rangka implementasi 

Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

         Layanan konsultasi. Layanan ini memfasilitasi siswa untuk berkonsultasi 

kepada guru BK setiap saat di sekolah tentang berbagai hal yang dibutuhkan siswa 

yang terkait dengan kesulitannya, karena siswa belum mengerti dan memahami. 

Adanya kebijakan dan layanan baru baik di sekolah dan di luar sekolah me-
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mungkinkan siswa mengalami kesulitan, sehingga mereka butuh konsultasi dalam 

upaya untuk mengetahui secara dalam agar dapat memanfaatkan tentang berbagai 

peluang yang menguntungkan siswa dalam proses belajar. Layanan konsultasi 

sebaiknya disediakan kepada siswa di sekolah sepanjang waktu, dalam arti guru BK 

ready setiap saat selama jam pelajaran berlangsung, sehingga di saat siswa 

membutuhkan konsultasi kepada guru BK, mereka dapat dilayani dengan baik. 

         Layanan mediasi. Berasal dari kata media (perantara), layanan ini mem-

fasilitasi siswa untuk memperoleh bantuan dari guru BK di sekolah tentang berbagai 

aktivitas penting bagi siswa yang membutuhkan mediator, seperti aplikasi program 

online sistem pedaftaran calon mahasiswa baru PTN jalur SNMPTN undangan dan 

sistem penerimaan calon mahasiswa baru di PTS (perguruan tinggi swasta) yang 

memerlukan guru BK sebagai mediator, agar para siswa terbantu dan mampu 

merebut kesempatan prima tersebut. Di samping itu, praksis layanan ini bisa 

diperluas ke upaya penyelesaian kasus siswa yang melibatkan pihak lain seperti 

kasus perkelaian siswa antar sekolah, yang bila tidak segera diselesaikan akan 

berdampak lebih luas pengaruhnya pada kegiatan belajar siswa. 

         Layanan instrumentasi. Instrumen artinya alat yang dipakai untuk mengerjakan 

sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Instrumen juga dapat didefinisikan sebagai 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan atau peralatan tertentu yang fungsinya 

membantu seseorang dalam melakukan aktivitas tertentu, untuk mencapai tujuan 

tertentu, seperti penelitian, penyelidikan, kegiatan mengumpulkan data atau 

informasi yang selengkap-lengkapnya yang dibutuhkan dalam berbagai profesi.  

Dalam konteks program bimbingan dan konseling di sekolah, layanan instrumentasi 

dimaksudkan untuk mengumpulkan data tentang siswa dan lingkungan siswa yang 

selengkap-lengkapnya, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dalam 

praksis layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Guru BK yang profesional  

tentu memiliki kompetensi dalam bidang ini, sehingga mampu mengaplikasikan 

layanan ini sebagai aspek penting dalam praksis bimbingan dan konseling di sekolah.    

           Layanan himpunan data. Sebagai tindak lanjut layanan instrumentasi adalah 

layanan himpunan data. Data siswa dan lingkungan siswa yang telah dikumpulkan 

oleh guru BK melalui layanan instrumentasi, selanjutnya dikelola secara profesional, 

sehingga mudah dimanfaatkan dalam praksis layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah. Dalam era digital dewasa ini, layanan himpunan data dapat 

diimplementasikan oleh guru BK di sekolah dengan menggunakan program aplikasi 

(software) yang dirancang untuk keperluan itu. Penggunaan program aplikasi dalam 

layanan himpunan data banyak  memberikan keuntungan baik bagi guru BK maupun 

bagi siswa. Di antara keuntungan tersebut adalah diperoleh hasil yang lebih akurat, 

dan mudah serta cepat pemanfaatannya dalam praksis layanan bimbingan dan 

konseling di sekolah. 

        Layanan konferensi kasus. Konferensi kasus adalah suatu kegiatan rapat khusus 

yang diikuti oleh pihak terkait yang bertujuan membahas kasus siswa dalam upaya 
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merumuskan solusi yang terbaik atas kasus tersebut. Konferensi kasus di-

selenggarakan oleh guru BK yang sedang menangani kasus siswa di sekolah dengan 

mengindahkan kode etik bimbingan dan konseling. Kasus siswa yang perlu digelar 

dalam konferensi kasus adalah kasus yang bersifat kompleks yang membutuhkan 

kontribusi dari pihak terkait seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, wali kelas, koordinator BK, guru BK, dan orang-tua/wali murid bila 

dipandang perlu. Pada prinsipnya, layanan ini bersifat rahasia dan harus 

diselenggarakan secara profesional.   

         Layanan kunjungan rumah. Layanan kunjungan rumah (home visit) merupakan 

salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK dengan 

cara mengunjungi ke rumah siswa (konseli) untuk bertemu orang-tua/wali murid atau 

keluarga siswa dalam upaya penanganan kasus siswa. Melalui kunjungan rumah, 

guru BK bisa menggali latar belakang kasus siswa yang terkait dengan keadaan 

keluarganya (perhatian orang-tua, ekonomi keluarga, besar kecilnya keluarga, dan 

dukungan lain dari keluarga terhadap siswa). Di samping itu, layanan kunjungan 

rumah juga bermanfaat untuk membangun tali komunikasi antara pihak sekolah 

(guru BK) dengan pihak keluarga siswa (orang-tua/wali murid) dalam rangka kerja 

sama untuk meningkatkan keterlibatan orang-tua pada proses pendidikan putra-

putrinya. 

         Layanan referal.  Layanan referal atau disebut alih tangan adalah salah satu 

layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK dengan cara 

merujuk/mengalihkan penanganan kasus siswa kepada pihak lain yang berwewenang  

seperti  psikolog, psikiater, dan ahli lain yang berkompeten, karena kasus tersebut di 

luar  kewenangan guru BK. Layanan referal diselenggarakan atas kerja sama antara 

pihak sekolah/guru BK secara melembaga dengan pihak terkait yang berkompeten 

seperti rumah sakit, lembaga psikologi, dan kepolisian yang memiliki komitmen 

tinggi dalam  pendidikan.      

         Layanan jejaring. Layanan ini disebut juga sebagai sistem kerja sama yang 

melandasi atau mendukung terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah yang memandirikan peserta didik dalam melakukan proses belajar dan 

kegiatan lain yang menunjang terwujudnya tujuan institusi sekolah (SMP, SMA atau 

sederajat) di tempat siswa menempuh pendidikan. Guru BK perlu melakukan jejaring 

dengan pimpinan sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, staf administrasi, dan 

pihak lain di luar sekolah untuk menunjang terselenggaranya layanan bimbingan dan 

konseling kepada siswa yang bermutu dan bermartabat.     

            Kedua belas layanan bimbingan dan konseling yang diuraikan di atas, bila 

diselenggarakan oleh guru BK secara profesional di sekolah akan berkontribusi 

dalam membentuk dan mengembangkan budaya sekolah yang kondusif yang 

menunjang proses belajar siswa di sekolah dalam upaya turut serta mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 3 Undang-
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Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) 

yang penulis uraikan di bagian depan.                   

  

4. Bimbingan dan konseling yang menyenangkan 

         Bagaimanakah bentuk konkrit layanan bimbingan dan konseling yang 

menyenangkan bagi pengguna layanan ini yaitu para siswa di sekolah sebagai 

konseli. Jawaban pertanyaan itu menjadi isu penting yang perlu diuraikan secara 

konseptual dan aplikatif. Jawaban konseptual menggambarkan bahwa apa yang 

dibahas didasarkan pada rujukan yang logis, sistematis, dan teoritis, sedangkan 

jawaban yang  aplikatif bersifat pragmatis dalam arti dapat diimplementasikan dan 

berguna bagi para siswa.   

         Konsep menyenangkan dirunut dari kata bahasa inggris fun yang artinya 

senang. Kita teringat konsep fun learning yaitu pembelajaran yang menyenangkan, 

karena menggunakan cara, metode, dan media yang menarik perhatian dan minat 

siswa, serta mampu menimbulkan motivasi bagi mereka. Bila konsep fun learning 

diadaptasikan pada layanan bimbingan dan konseling di sekolah, maka formula 

bimbingan dan konseling yang menyenangkan dikembangkan sebagai suatu 

konstruksi yang dinamis, yang dirumuskan dan dikembangkan dari aspek personal 

dan nonpersonal. Aspek personal adalah aspek kepribadian guru BK sebagai unsur 

dinamis yang diwujudkan pada sikap dan perilaku yang berprinsip ing ngarso sung 

tulodo, artinya di depan sebagai panutan karena mampu memberikan keteladanan 

bagi siswa, ing madyo mangun karso yaitu di tengah mampu menciptakan ide atau 

prakarsa yang kreatif, dan tut wuri handayani artinya di belakang mampu 

memberikan dorongan/menstimulasi/menggiatkan siswa dalam proses belajar 

(http://uniqpost.com).    

         Aspek nonpersonal merupakan unsur yang bersifat teknis dan urgen, yaitu 

relevansi materi bimbingan dan konseling dengan kebutuhan siswa, penggunaan 

teknik/strategi dan media yang kreatif, sehingga mampu membangkitkan atensi dan 

minat siswa sebagai subjek bimbingan dan konseling. Materi layanan bimbingan dan 

konseling disusun dan dikembangkan berdasarkan hasil needs assessment siswa, 

teknik atau strategi dipilih berdasarkan karakteristik problem/masalah siswa, 

sedangkan media diciptakan sebagai produk kreativitas guru BK yang dinamis, 

sehingga selalu mengikuti perkembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni).  

         Konstruksi dinamis layanan bimbingan dan konseling di sekolah dikembangkan  

oleh guru BK dengan memanfaatkan sumber belajar berteknologi tinggi yang selalu 

ter-update dalam hal materi, media, metode, dan strategi dengan memperhatikan 

kebutuhan siswa sebagai konseli, sehingga layanan bimbingan dan konseling 

menjadi komoditas yang dibutuhkan oleh siswa (konseli) dalam upaya mewujudkan 

KES (kehidupan efektif sehari-hari). Bila budaya KES bisa terbentuk di lingkungan 

sekolah, maka proses belajar siswa dapat berlangsung lebih maksimal.  
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Gambar 1: Aspek personal dan nonpersonal guru BK 

 

          Gambar 1 di atas menunjukkan dua aspek yang berinteraksi membentuk 

interseksi atau irisan yang diabsir garis kotak-kotak miring sebagai layanan 

bimbingan dan konseling yang menyenangkan pengguna, merupakan produk dua 

aspek personal dan nonpersonal guru BK. Aspek personal membangun kompetensi 

kepribadian dan sosial yang handal, sedangkan aspek nonpersonal mengkonstruksi  

kompetensi pedagogik dan profesional yang berkualitas.  

         Aspek personal. Guru BK diberi mandat untuk mengampu pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah (bukan mengajar). Dalam mengemban tugas 

tersebut, diperlukan  kepribadian yang karismatik, berpenampilan menarik 

(simpatik), memiliki jiwa profesi yang handal, dan keterampilan komunikasi yang 

super, sehingga sebagai sumber sugesti bagi siswa. Proses pengubahan perilaku 

siswa sebagai konseli membutuhkan keteladanan, kearifan, dan keahlian dalam 

merancang, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut hasil 

evaluasi atas pelayanan bimbingan dan konseling bagi siswa di sekolah.     

         Aspek nonpersonal. Di samping aspek personal, guru BK yang profesional juga 

memiliki wawasan yang luas dalam hal perancangan dan pengembangan materi BK, 

menguasai berbagai teknik/strategi/pendekatan dalam bidang bimbingan dan 

konseling, mampu mengembangkan media berbasis IT dan melakukan evaluasi serta 

riset/penelitian secara berkelanjutan. Kompetensi tersebut dibangun selama 

mengikuti pendidikan S1 bimbingan dan konseling di LPTK dan dikembangkan terus 

melalui berbagai kegiatan peningkatan profesionalitas bagi guru BK yang 

diselenggarakan oleh organisasi profesi ABKIN serta divisi-divisinya, LPTK, dan 

lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap profesi bimbingan dan konseling.                

Personal: Nonpersonal: 

 Kepribadian yang 

menarik 

 Jiwa profesi 

 Komunikasi antar 

pribadi 

 Wawasan materi 

 Penguasaan teknik/ 

Strategi 

 Media yang menarik 

 Asesmen dan riset 

Layanan bimbingan dan konseling 
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Simpulan dan Rekomendasi  

         Bimbingan dan konseling di sekolah perlu dirancang dan dikembangkan 

sebagai komoditas yang dibutuhkan dan disajikan secara menarik dengan 

menggunakan metode/teknik/strategi yang kreatif berbasis teknologi IT yang 

didukung pengembangan materi yang dibutuhkan oleh pengguna. Untuk 

mewujudkan kondisi  tersebut, guru BK di sekolah lazimnya memiliki aspek 

personal dan nonpersonal yang handal. Urgeni aspek personal adalah membentuk 

kompetensi kepribadian dan sosial, sedangkan aspek nonpersonal membentuk 

kompetensi pedagogik dan profesional. Interseksi kedua aspek tersebut menghasilkan 

suatu keahlian yang terwujud pada produk layanan bimbingan dan konseling yang 

menyenangkan siswa sebagai konseli di sekolah.  

         Untuk mewujudkan harapan di atas, direkomendasikan kepada calon guru BK 

yaitu para mahasiswa program studi bimbingan dan konseling hendaknya 

mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan bermartabat di LPTK, 

sehingga program studi bimbingan dan konseling mampu menghasilkan lulusan yang 

bermutu. Bagi para guru BK di sekolah, hendaknya berupaya untuk mening-

katkan/mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan diri seperti 

seminar, pelatihan, workshop, penelitian tindakan kelas, studi lanjut, dan kegiatan 

lain yang relevan.    

 

 

Referensi 
 

Hartono dan Boy Soedarmadji. (2014). Psikologi Konseling. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016). Kekerasan. Tersedia di http://kbbi.web.id, 

diakses tanggal 16 Februari 2016 pukul 21.35 WIB. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). Permendikbud Nomor 111 Tahun 

2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah. Jakarta: Biro Hukum Kemendikbud. 

Kompas.com. (2015). Cabuli Dua Muridnya, Seorang Guru Agama Ditangkap. 

Tersedia di http://regional.kompas.com, diakses tanggal 21 Februari 2017 

pukul 05.47 WIB. 

Kompasiana. (2017). Kekerasan pada Anak. Tersedia di http://www.kompasiana.com, 

diakses tanggal 19 pukul 15.36 WIB. 

Kompasiana. (2017). Peran Lebih Guru BK dalam Mencegah Kasus Kekerasan 

Siswa. Tersedia di http://www.kompasiana.com, diakses tanggal 19 Februari 

2017 pukul 19.27 WIB. 

Liputan6. Kekerasan di Sekolah. Tersedia di http://www.liputan6.com, dikases 

tanggal 19 Februari 2017 pukul 19.15 WIB. 

http://kbbi.web.id/
http://regional.kompas.com/
http://www.kompasiana.com/
http://www.kompasiana.com/
http://www.liputan6.com/


Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 26 Februari 2017 

Tema: “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi Kekerasan pada Anak” 

Adi Buana University Press, ISBN: 978-979-8559-92-1                                                      23 

 

Merdeka.com. (2017). Guru BK di Sebuah SMP Jawa Barat Cabuli 5 Muridnya. 

Tersedia di http://www.merdeka.com, diakses tanggal 19 Februari 2017 pukul 

20.01 WIB. 

Merdeka.com. (2017). Kejam, Guru Ini Pukuli Murid Tak Bisa Baca Sampai Tewas. 

Tersedia di https://www.merdeka.com, diakses tanggal 19 Februari 2017 

pukul 16.29 WIB. 

Radar Banyuas. (2016) Oknum Guru Diduga Pukul Siswa. Tersedia di 

http://radarbanyumas.co.id, diakses tanggal 20 Februari 2017 pukul 09.00 

WIB. 

Sindonews.com. (2017). Berkali-kali Ditiduri Gurunya, Siswi SMK di Karawang 

Hamil. Tersedia di http://daerah.sindonews.com, diakses tanggal 21 Februari 

2017 pukul 06.06 WIB. 

Tempo.co. (2015). Guru Ngaji Pelaku Sodomi Disebut Pernah Berbuat di Mushola. 

Tersedia di https://www.tempo.co, diakses tanggal 21 Februari 2017 pukul 

05.58 WIB. 

Unicef Indonesia. Kekeraasan terhadap Anak: Kini Saatnya Bertindak. Tersedia di 

https://www.unicef.org, diakses tanggal 19 Februari 2017 pukul 16.05 WIB. 

Uniqpost. (2015). Makna Semboyan Tut Wuri Handayani. Tersedia di 

http://uniqpost.com, diakses tanggal 23 Februari 2017 pukul 19.07 WIB. 

Wartakota. (2017). Marak Bullying, Peran Guru BK di Sekolah Dipertanyakan. 

Tersedia di http://www.wartakota.tribunnews.com, diakses tanggal 19 

Februari 2017 pukul 19.37 WIB. 

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Kekerasan terhadap Anak. Tersedia 

di http://id.wikipedia.org, diakses tanggal 17 Februari 2017 pukul 11.00 WIB. 

http://www.merdeka.com/
https://www.merdeka.com/
http://radarbanyumas.co.id/
http://daerah.sindonews.com/
https://www.tempo.co/
https://www.unicef.org/
http://uniqpost.com/
http://www.wartakota.tribunnews.com/
http://id.wikipedia.org/


Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 26 Februari 2017 

Tema: “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi Kekerasan pada Anak” 

Adi Buana University Press, ISBN: 978-979-8559-92-1                                                                 24 

 

Pengembangan Sikap Asertif dengan Teknik Sinema Edukasi untuk 

Mencegah Perilaku Bullying di Sekolah 

 
Nur Hidayah 

Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling FIP UM 

Email: nur.hidayah.fip@um.ac.id 

HP. 082132852538 

 

 

 
Abstrak 
         Era digital—gadget, memicu remaja menjadi bergantung pada ICT—telephone, BBM, 
whatsapp,  facebook, twitter, blog, skype, dan e-mail. Media tersebut tersedia pada handphone 
pintar yang memiliki operating system lengkap yang memuat fitur-fitur chat, suara, gambar, dan 
foto, dapat diakses kapan dan dimana saja—effective daily living/EDL. Handphone merupakan 
alat komunikasi untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi dengan siapapun 
disalahgunakan oleh remaja untuk melakukan tindak bullying, violence, abuse, narsis, kekerasan 
seksual, game online, dan perilaku negatif lainnya. Maraknya perilaku bullying di sekolah salah 
satunya akibat dari penyalagunaan gadget. Pencegahan perilaku bullying harus melibatkan 
banyak pihak—pemerintah, sekolah, orangtua, dan masyarakat. Pelaku dan korban bullying di 
sekolah dibantu dengan layanan psikoedukasi yaitu melatih sikap asertif siswa dengan teknik 
sinema edukasi. Harapannya agar pelaku dan korban menyadari bahaya bullying dapat berakibat 
buruk pada diri sendiri dan orang lain—kecemasan, hilangnya harga diri dan kepercayaan diri, 
depresi dan stres pasca-trauma, penurunan kesehatan fisik, menyakiti diri dan berpikir untuk 
bunuh diri, perasaan terasing, bahkan berdampak pada hasil belajar dan kesehatan mental.  

 
Kata-kata kunci: sikap asertif, sinema edukasi, bullying. 
 

 

Pendahuluan 

         Masa remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa. Pada masa 

remaja ia memulai melakukan hubungan antar pribadi selain dengan anggota 

keluarganya. Perkembangan aspek-aspek kepribadian seseorang diawali pada masa 

kanak-kanak, puncaknya terjadi pada masa remaja. Masa remaja, berada pada tataran 

pencarian identitas—self-identity,  belajar menginternalisasikan segudang nilai-nilai 

yang diperoleh pada periode sebelumnya, dan mengembangkan keterampilan hidup 

yang membawanya ke arah kedewasaan yang empatik dan bertanggungjawab 

(UNICEF, 2002).  Remaja dengan segala keunikannya menarik untuk dipelajari 

sepanjang kehidupan. Keberadaan mereka sebagai makhluk sosial menumbuhkan 

proses interaksi sosial dalam kelompok sebaya. Proses interakasi sosial di sekolah 

menuntut keterbukaan, kepercayaan, dan penghargaan—menjadi modal remaja agar 

diterima oleh sebayanya. Namun kenyataannya lain sebagian mereka justru 

menghindar dari keterlibatan bergaul dengan kelompok sebaya. 

mailto:nur.hidayah.fip@um.ac.id


Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 26 Februari 2017 

Tema: “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi Kekerasan pada Anak” 

Adi Buana University Press, ISBN: 978-979-8559-92-1                                                                 25 

 

Interaksi sosial remaja tidak sepenuhnya mulus, kadangkala ia menemui 

kegagalan. Kegagalan dalam penyesuaian sosial dengan kelompok sebaya dapat 

berdampak pada perilaku negatif, seperti: kenakalan, membolos, penolakan ke 

sekolah, berkeliaran di tempat umum pada jam belajar, merokok, mencontek, isolasi, 

bullying, perkelahian, perampasan, tindak kekerasan seksual dan kekerasan rumah 

tangga, serta tindak kriminalitas  (Huang, et al., 2016; Kokkinos, at al., 2012).  

Perilaku negatif remaja sebagaimana di sebutkan,  merebak di beberapa wilayah 

Jawa Timur—Surabaya, Madura, dan Malang, demikian terjadi pula di luar Jawa 

Timur yang bentuk perilakunyapun beragam.  

Pada dekade terakhir perilaku negatif remaja yang marak adalah perilaku 

bullying di sekolah. Bullying merupakan sebuah tindakan berupa ancaman, rumor, 

bermusuhan, penyerangan secara fisik, verbal dan non verbal kepada orang di luar 

kelompok baik langsung maupun tidak langsung (http://www.stopbullying.gov). 

Tindakan bullying bertujuan untuk menyakiti.  Dengan kata lain bullying dimaknai 

sebagai tindakan mengancam dan/atau mengintimidasi orang atau kelompok.  

Maraknya perilaku bullying di sekolah menjadi keprihatinan semua pihak.  Karena 

generasi penerus bangsa menunjukkan perilaku yang tidak terpuji dan terkesan 

menghalalkan kekerasan, ancaman, intimidasi nyaris ke arah tindak kriminal.  

Seiring perkembangan zaman perilaku bullying tidak saja dilakukan secara 

langsung face to face kepada orang atau kelompok sasaran—konvensional, yakni 

perilaku protagonis (Cowie, 2014; Sampson, 2009), melainkan bullying dilakukan 

melalui teknologi elektronik—telephone, komputer, dan tablet sebagai alat 

komunikasi dalam situs media sosial,  seperti text messages, chat, dan websites. Pada 

era digital—gadget remaja sangat akrab dengan media sosial, seperti: BBM, 

whatsapp, facebook, twitter, blog, skype, dan e-mail. Media tersebut disalahgunakan 

sebagai delivery system untuk mengintimidasi orang atau kelompok.  Bullying yang 

dilakukan dengan berbantuan teknologi elektronik lazim di sebut cyberbullying 

(http://www.stopbullying.gov). Para korban bullying konvensional dan cyberbullying 

keduanya merasakan ketakutan berada di sekolah (Gofin, et al, 2012; Miller, 2008; 

Anonim, 2009). Korban bullying konvensional sering merasakan tidak berdaya 

berbeda dengan korban cyberbullying yang merasakan lebih kesepian. 

Cyberbullying memungkinkan pelaku mengintimidasi dalam bentuk kekerasan 

kepada korban melalui situs media sosial tanpa kehadiran fisik secara langsung. 

Cyberbullying dapat dilakukan sepanjang waktu (24 jam) dan sepanjang hari (7 hari) 

tanpa henti. Bukti dari National Center for Education Statistics and Bureau of Justice 

Statistics tercatat selama tahun 2013-2014, menunjukkan sebanyak 7% siswa K-6-K-

12 mengalami cyberbullying—korban (http://nces.ed.gov/programs/crimeindicators 

2014/ind_11.asp; Shin, 2016). Selanjutnya, UNICEF melaporkan bahwa sekitar 329 

juta remaja berada di kawasan Asia Timur dan Pasifik merupakan seperempat dari 

populasi remaja di dunia dan mereka harus tahu hak mereka dan didorong untuk 

mengejar impian mereka, namun seringkali, remaja menghadapi sejumlah kendala, 

http://www.stopbullying.gov/
http://www.stopbullying.gov/
http://nces.ed.gov/programs/crimeindicators2014/ind_11.asp
http://nces.ed.gov/programs/crimeindicators2014/ind_11.asp
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mulai dari kekerasan, kematian dini akibat kecelakaan, keinginan bunuh diri, 

penggunaan alkohol dan narkoba, dan kebanyakan gadis remaja yang sangat beresiko 

(http://www.unicef.org/eapro/activities_3612.html).  Demikian pada akhir tahun 

2013 hasil survei pengawasan perilaku beresiko remaja ditemukan sebanyak 15% 

siswa SMA (K-9-K-12) mengalami cyberbullying (http://www.cdc.gov/Healthy 

Youth/yrbs/index.htm). Laporan UNICEF di Malaysia menambahkan bahwa perilaku 

cyberbullying dialami oleh anak-anak dan kaum muda (http://www.unicef.org/  

infobycountry/malaysia_51549.html). 

Perkembangan kriminalitas di Indonesia selama periode Tahun 2012–2014, 

sebagaimana tercatat dalam BPS RI menurut data Polri bahwa kejadian kejahatan 

pelaku dan korban menunjukkan sekitar 341 ribu kasus pada tahun 2012 meningkat 

menjadi sekitar 342 ribu kasus pada tahun 2013. Namun, pada tahun 2014 menurun 

menjadi sekitar 325 ribu kasus. Hal ini sejalan dengan resiko penduduk terkena 

kejahatan (crime rate) selama periode Tahun 2012-2014 mengalami fluktuasi. Data 

Susenas mengungkapkan bahwa jumlah dan persentase penduduk yang menjadi 

korban kejahatan di Indonesia selama periode Tahun 2012-2014 sedikit berbeda 

dengan pola pada data jumlah kejahatan laporan polisi (crime total). Jumlah 

penduduk korban kejahatan dari sekitar 2,5 juta rumah tangga pada tahun 2012 

menurun menjadi sekitar 2,43 juta rumah tangga di tahun 2013 dan naik lagi menjadi 

sekitar 2,66 juta rumah tangga di tahun 2014. Namun, dari seluruh rumah tangga 

yang menjadi korban hanya 19% (316 ribu) yang melaporkan kepada Polisi. Data 

Podes mengungkapkan bahwa selama periode tahun 2008-2014 jumlah 

desa/kelurahan yang menjadi ajang konflik masal cenderung meningkat, dari sekitar 

2.300 desa pada tahun 2008 menjadi sekitar 2.500 desa/kelurahan pada tahun 2011, 

dan kembali meningkat menjadi sekitar 2.800 desa/kelurahan pada tahun 2014 

(Direktorat Statistik Politik dan Keamanan RI, 2015). Paparan tersebut merupakan 

ilustrasi kekerasan pada remaja di Amerika, Eropa, Asia, dan Indonesia. 

Perilaku bullying dikalangan remaja terjadi di sekolah, salah satunya adalah 

rendahnya sikap asertif siswa, rendahnya kecakapan emosional, seperti: kecakapan 

ekspresi emosi—marah, benci, tidak sudi, dan lainnya. Menurut Strorey (2013) anak 

atau remaja dapat melindungi diri dari tindakan bullying dengan sikap asertif. 

Individu asertif memiliki rasa percaya diri dan kendali diri yang dapat mencegah 

perilaku bullying.  Sebaliknya, siswa yang tidak mampu berperilaku asertif akan sulit 

mengatakan”tidak” –menolak terhadap ajakan teman cenderung berperilaku negatif. 

Ketidakmampuan siswa menolak ajakan temannya berperilaku negatif dapat 

memunculkan perilaku negatif seperti bullying di sekolah. 

Asertif adalah kemampuan seseorang menyatakan diri, pandangan-pandangan 

dalam dirinya, keinginan dan perasaaan secara langsung, spontan, bebas, dan jujur 

tanpa merugikan diri sendiri dan melanggar hak-hak orang lain. Sikap asertif perlu 

dimiliki oleh siswa, namun kenyataannya banyak siswa tidak berani mengambil 

sikap  tegas, mengungkapkan suatu pernyataan, pendapat, pikiran, ide, dan 

siswa%20SMA%20(K-9-K-12)%20mengalami%20cyberbullying%20
http://www.cdc.gov/Healthy%20Youth/yrbs/index.htm
http://www.cdc.gov/Healthy%20Youth/yrbs/index.htm
http://www.unicef.org/
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perasaannya secara lugas. Asertif merupakan sikap dan tindakan yang dipelajari 

sebagai reaksi terhadap berbagai situasi sosial di lingkungannya. Sikap asertif dapat 

dikelola dengan memberikan pelatihan kepada siswa. Oleh karena itu guru BK dapat 

memberikan pelatihan asertif kepada siswa untuk mencegah perilaku bullying. Salah 

satunya menggunakan media sinema edukasi—film pendek. 

Pelatihan asertif merupakan teknik pelatihan untuk mengajarkan sikap asertif 

dalam kehidupan sehari-hari. Sikap asertif yang dikembangkan adalah sikap asertif 

siswa dalam mengekspresikan perasaan, keterampilan mengungkapkan pikiran dan 

pendapat pribadi, keterampilan mengatakan tidak, keterampilan mengembangkan 

kesadaran diri, keterampilan memperjuangkan hak-hak pribadi, keterampilan 

memberi arahan, dan keterampilan mengatasi konflik (Townend, 2007). 

Permasalahan remaja di era digital dalam bentuk perilaku bullying dan 

cyberbullying merupakan tindakan kriminal kategori ringan sehingga diperlukan 

perhatian oleh para stakeholders, seperti pemerintah, sekolah, orangtua, dan 

masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk legalitas 

untuk mencegah dan menghentikan perilaku bullying dan cybberbullying beserta 

sangsi jika terjadi pelanggaran. Sekolah—pendidik, guru BK memberikan pelayanan 

prima kepada peserta didik di sekolah, seperti layanan psikoedukasi. Orangtua 

berperan serta memfasilitasi lingkungan rumah yang aman dan nyaman bagi remaja. 

Masyarakat mengkondisikan lingkungan tertib, disiplin, bersih, dan memberikan 

kepercayaan kepada remaja agar terpenuhi hidup sejahtera kelak. 

 

Pembahasan 

Mereka Perilaku Bullying di Sekolah  

Abad 21 menjadi era gadget ditandai dengan kecanggihan teknologi seperti 

komputer, laptop, telepon pintar sehingga memberikan ruang bagi remaja untuk 

memanfaatkan. Remaja sebagaimana diharapkan oleh UNICEF yaitu menemukan 

identitas/jati diri, menginternalisasikan nilai-nilai yang didapatkan dari periode 

sebelumnya, dan mengembangkan keterampilan hidup yang mereka gunakan untuk 

mewujudkan pribadi dewasa yang bertanggungjawab. Sosok utuh pribadi dewasa 

yang peduli dan bertanggungjawab tidaklah mudah direalisasikan, masih butuh 

perjuangan. Pemenuhan pribadi beridentitas ternyata penuh tantangan, sering remaja 

menemui kesenjangan antara peluang dan tantangan.  Bentuk kesenjangan berupa 

problem yang terkait dengan kurang maksimalnya penyesuaian sosial remaja. 

Dampak pengiring penyesuaian sosial rendah adalah sikap dan tindakan negatif, 

seperti: kekerasan, penganiayaan, pengintimidasian, bullying, narsis, free sex, 

narkotika, dan penyalagunaan obat terlarang lainnya serta ketidakjujuran.  

Faktor pemicu bullying siswa SMA di Kuala Lumpur adalah aspek kepribadian 

seperti mudah marah, dendam, menyangkal, dan rasisme (Salleh, et al., 2014). 

Ditambahkan bahwa siswa berprestasi belajar tinggi ataupun rendah lebih rentan 

terhadap bullying. Temuan  penelitian di Anglo Saxon menunjukkan bahwa bullying 
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relatif lebih sering di alami oleh orang kulit hitam yang berprestasi tinggi. Bullying 

memiliki konsekuensi yang sama yakni merugikan prestasi belajar bagi semua 

kelompok ras/etnis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban bullying terjadi 

karena ketidaksetaraan ras dan etnis, serta kesenjangan pendidikan (Williams, et al., 

2013). Tiga kriteria perilaku bullying di sekolah adalah (1) perilaku agresif yang 

disengaja dan haram dilakukan, (2) perilaku kekerasan dilakukan berulang-ulang 

dalam waktu relatif lama, dan (3) dalam hubungan interpersonal ditandai oleh 

ketidakseimbangan kekuasaan/kekuatan (Olweus dan Limber 1999 dalam Saracho, 

2016). 

Sikap dan tindakan negatif sebagaimana di sebutkan dapat dimaknai sebagai 

bentuk  penyesuaian sosial remaja yang buruk atau gagal. Sikap dan perilaku negatif 

remaja akibat kegagalan penyesuaian sosial seperti: kecemasan, hilangnya harga diri 

dan kepercayaan diri, depresi dan stres pasca-trauma, penurunan kesehatan fisik, 

menyakiti diri dan berpikir untuk bunuh diri, perasaan terasing, bahkan berdampak 

pula pada hasil belajar (William, at al., 2013; Jonathan, 2016). Sikap dan perilaku 

negatif remaja akibat dari gadget menjadi icon baru yakni cyberbullying. Dampak 

perilaku bullying sangat berpengaruh terhadap kesehatan, konsekuensi sosial, dan 

ekonomi. Korban bullying cenderung kurang sehat secara fisik dan memiliki 

kemungkinan depresi, gangguan kecemasan dan pikiran bunuh diri, serta memiliki 

tingkat pendidikan yang lebih rendah. Demikian korban bullying juga ditemukan 

kurang berhasil dalam suatu hubungan interpersonal. 

Cyberbullying adalah tindakan mengintimidasi, menganiaya atau bentuk 

kekerasan yang lain kepada orang atau kelompok yang dipandang lemah dengan 

menggunakan teknologi elektronik melalui situs media sosial.  Media sosial yang 

lazim digunakan adalah BBM, whatsapp, facebook, twitter, blog, skype, dan e-mail. 

Pelaku bullies berkeliaran sepanjang waktu meneror para korban dengan berbagai 

cara yakni ancaman, rumor, penyerangan secara fisik dan verbal. Pelaku dan korban 

bullying harus dikelola dan menjadi tanggungjawab bersama oleh pemeritah, 

sekolah, orangtua, dan masyarakat. 
 

Pencegahan Bullying bersama Pemerintah 

Bentuk keprihatinan pemerintah untuk mencegah bullying di sekolah telah 

diwujudkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.  Kolaborasi 

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan SMA 17 Agustus 1945 

(SMATAG) Surabaya dalam bentuk program penyuluhan  ‘Stop Bullying at School’.  

Program penyuluhan ini diselenggarakan di Meeting Room SMATAG Surabaya, 

pada tanggal 26 April 2016. Program kerjasama ini bertujuan agar siswa taat dan 

sadar hukum atas pelanggaran bullying di sekolah.   

Penyuluhan hukum dengan tema ‘Stop Bullying at School’  bertujuan agar 

siswa tidak melakukan kekerasan, penyiksaan, penindasan (bullying) terhadap teman 

sebayanya di sekolah. Pelaku tindak kekerasan akan dikenai jerat hukum. 
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Penanggulanganan kekerasan siswa di sekolah dapat dilakukan dengan tindakan 

kolaboratif dimulai dari siswa, guru, kepala sekolah, dan orang tua.  Program seperti 

ini merupakan salah satu program untuk menghentikan kekerasan di sekolah 

sehingga siswa merasa aman dari tindakan terintimidasi di lingkungan sekolah 

(http://warta17agustus.com/berita-kementerian-hukum-dan-ham-jawa-timur). ‘Stop 

Bullying di Sekolah’ menjadi salah satu program andalan.  

Bentuk kerjasama pemerintah dengan sekolah yang lain berasal dari Dinas 

Pendidikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Dinas Pendidikan Sampang 

Madura yaitu program peningkatan karakter siswa dengan tema ‘Atasi Bullying, 

Disdik Sampang Tingkatkan Pengawasan Siswa’. Program ini bertujuan untuk 

mengantisipasi dan menghindari adanya tindakan bullying pada seluruh sekolah di 

Kabupaten Sampang. Bahkan jika ada kasus bullying di lingkungan sekolah di 

Kabupaten Sampang, Disdik akan memproses sesuai aturan yang belaku (Surya, 23 

Oktober 2014). Alternatif program lain untuk mencegah bullying adalah program 

‘Green School’. Begitu seriusnya pemerintah mengadakan gerakan anti bullyingdi 

sekolah, karena tindak bullying berakibat fatal bagi perkembangan pendidikan dan 

kesehatan mental siswa. Sedapat mungkin diikuti oleh Disdik Kota dan Kabupaten di 

Jawa Timur khususnya dan seluruh Disdik secara nasional. 
  

Pencegahan Bullying bersama Orangtua  

Orangtua bertanggungjawab untuk membantu mencegah perilaku bullying di 

sekolah. Salah satu upaya orangtua adalah mengkondisikan rumah menjadi hunian 

yang sehat, tenang, aman, nyaman, dan menyenangkan, bukan sebaliknya memicu 

anak tidak betah di rumah, sehingga anak seringkali mengalihkan perilakunya ke 

arah yang tidak diharapkan orangtua. Orangtua menyediakan fasilitas sesuai 

kebutuhan anak dan tidak berlebihan,  menyediakan fasilitas teknologi elektronik—

internet, Wi-fi, speedy dengan tetap memberi pengawasan dan kontrol yang 

konstruktif.  

Orangtua membiasakan anak berperilaku dan bersikap disiplin, kebersamaan, 

komunikatif, menghargai sesama, saling percaya, terbuka, peduli, bekerja sama dan 

bertanggungjawab. Pengasuhan orangtua kepada anak di rumah dapat memberikan 

kontribusi terhadap pencegahan perilaku bullying. Penerapan tiga model pengasuhan 

orangtua kepada anak—demokratis, bebas, dan otoriter dapat dipilih sesuai dengan 

kondisi anak.   

Bentuk kerja sama orangtua dengan sekolah melalui forum ‘POCO, FKPLE, 

Mother Day‘. Tujuan forum tersebut adalah mendekatkan pengawasan bersama 

terhadap pencegahan perilaku bullying. Berbagai program alternatif yang digagas 

secara independen atas prakarsa orangtua yang bentuk kegiatannya mendukung 

program-program sekolah secara konstruktif.  

 

 

http://warta17agustus.com/berita-kementerian-hukum-dan-ham-jawa-timur
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Pelatihan Sikap Asertif denganTeknik Sinema Edukasi  

Bersikap asertif sangat dipengaruhi oleh budaya. Budaya timur mengajarkan 

seseorang untuk saling menghormati, mengutamakan tenggang rasa—tepa selira dan 

toleransi. Nilai-nilai ketimuran sangat kental pada masyarakat Indonesia, seperti 

sikap mengalah dan selalu mementingkan orang lain. Hal tersebut tidak seluruhnya 

salah, sebaliknya juga tidak sepenuhnya benar. Sikap asertif ini perlu dikembangkan 

agar seseorang, termasuk siswa mampu (1) mengatasi kecemasan yang dihadapi, 

akibat perlakuan yang dirasakan tidak adil oleh orang lain, (2) meningkatkan 

kemampuan bersikap jujur terhadap diri sendiri dan orang lain, (3) menumbuhkan 

kepercayaan diri, serta (4) meningkatkan kehidupan pribadi dan sosial yang lebih 

efektif. Sebaliknya, jika sikap asertif ini tidak dikembangkan, maka dapat berdampak 

pada pembentukan kepribadian remaja menjadi bersikap tidak tegas terhadap orang 

lain bahkan tidak percaya diri untuk mengungkapkan perasaannya. Dampak jangka 

panjang sikap tidak asertif dapat terjadi sampai remaja menjadi dewasa. Apabila ia 

tidak bersikap asertif, maka kepada pasangan di dalam rumah tangga atau kepada 

rekan kerjanya di kantor pun ia tidak akan dapat bersikap asertif. Bersikap asertif 

adalah suatu tindakan memberikan dan menerima afeksi, memberi pujian, memberi 

atau menolak permintaan, mendiskusikan masalah, berargumentasi, dan bernegosiasi.  

Dengan bersikap asertif seorang remaja dapat berinteraksi dan menyesuaikan 

diri dengan lingkungan sosialnya secara lebih efektif. Sikap asertif diperlukan agar 

remaja merasa nyaman dengan keberadaan dirinya dan dapat melakukan hak-haknya 

tanpa rasa takut atau merasa bersalah, serta tanpa mengganggu hak-hak orang lain. 

Hal yang sangat penting adalah agar remaja mampu mengekspresikan emosi, 

perasaan, pikiran, serta keinginannya kepada orang lain dengan jujur tanpa disertai 

perasaan cemas dan tegang, tanpa merugikan diri sendiri dan/atau orang lain. Sikap 

asertif berkembang sejalan dengan usia dan pengalaman seseorang, sehingga 

penguasaan sikap dan perilaku pada periode-periode awal perkembangan akan 

memberikan dampak yang positif pada periode-periode selanjutnya. 

Bersikap asertif bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, apalagi bagi 

remaja. Asertif merupakan suatu bentuk perilaku dan sikap bukan sifat atau karakter 

yang dibawa sejak lahir. Sikap asertif dapat dipelajari dan dilatihkan, meskipun pola 

kebiasaan seseorang mempengaruhi proses pembelajaran atau pembiasaan. Semua 

orang dapat berperilaku agresif, pasif, maupun asertif. Sikap asertif dapat dipelajari 

secara alami dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga sebagai 

lingkungan sosial pertama bagi anak, di samping juga terdapat faktor-faktor lain 

seperti budaya, usia, dan jenis kelamin. Sikap asertif merupakan pola-pola yang 

dipelajari oleh remaja dari lingkungan sebagai reaksi terhadap situasi sosial dalam 

kehidupannya. 

Salah satu cara yang dilakukan untuk melatih sikap asertif dengan teknik 

modeling simbolik, salah satunya adalah sinema edukasi. Modeling merupakan 

proses belajar melalui pengamatan terhadap tingkah laku orang lain sebagai model, 
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sehingga akan terjadi perubahan pikiran, sikap, dan tingkah laku baru. Model dapat 

berupa model sesungguhnya (life model) dan dapat pula model simbolik. Model 

sesungguhnya adalah orang, seperti konselor, guru, atau teman sebaya. Guru 

BK/Konselor dapat menjadi model langsung dengan mendemonstrasikan tingkah 

laku yang dikehendaki dan mengatur kondisi optimal konseli untuk menirunya. 

Model simbolik dapat dihadirkan melalui material tertulis seperti sinema/film, 

rekaman audio dan video, rekaman slide, atau foto. Teknik modeling simbolik juga 

dapat dilakukan dengan meminta konseli mengimajinasikan seseorang melakukan 

tingkah laku yang menjadi target seperti yang dilakukan dalam ‘modeling 

terselubung’. Teknik modeling simbolik adalah teknik mencontoh/meneladani 

melalui proses belajar mengamati perilaku tokoh dari sinema/film/video yang 

bersifat visual.  

Teknik modeling yang yang dipilih adalah teknik modeling simbolis berupa 

sinema—cuplikan film pendek. Penggunaan sinema untuk meningkatkan sikap 

asertif siswa diperkuat dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa sinema 

dapat membantu menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan memberikan 

pengalaman siswa dalam menyelesaikan kesadaran multibudaya (Masri, 2015).  

Madison & Schmidt (dalam Powell 2010) menyebutkan bahwa mendiskusikan suatu 

masalah dengan menggunakan salah satu karakter dalam film, kemungkinan akan 

meredakan ketegangan ketika membahas topik-topik pribadi yang lebih sensitif 

secara langsung. Pendapat Fischoff & Stuart, 2006 (dalam Powell 2010) menyatakan 

bahwa film dapat mempengaruhi cara pandang dan mengubah sikap seseorang.  

Oleh karena efek sebuah film sangat kuat karena pengaruh sinergis musik, 

dialog, lighting, sudut pengambilan gambar, dan sound effect memungkinkan film 

untuk melewati defensive cencors di dalam diri individu. Pendapat yang disampaikan 

oleh beberapa ahli tersebut menunjukkan bahwa film atau sinema merupakan salah 

satu teknik yang dapat digunakan untuk mengubah cara pandang seseorang dan 

mengembangkan perilaku positif dari sebuah film atau sinema, dalam hal ini adalah 

sikap asertif. 

Sikap asertif yang dikembangkan adalah sikap asertif siswa dalam 

mengekspresikan perasaan, keterampilan mengungkapkan pikiran dan pendapat 

pribadi, keterampilan mengatakan tidak, keterampilan mengembangkan kesadaran 

diri, keterampilan memperjuangkan hak-hak pribadi, keterampilan memberi arahan, 

dan keterampilan mengatasi konflik. Ketujuh aspek sikap asertif tersebut dilatihkan 

dengan memilih sinema yang relevan sesuai dengan indikator sikap asertif yang 

dikembangkan.  

Tip siswa untuk menjadi lebih asertif adalah: (1) meningkatkan percaya diri, 

bahwa pribadi yang penuh percaya diri dapat menciptakan kesan atau pencitraan diri 

oleh orang lain. Contoh: berbicara dengan yakin jangan berguman apalagi bersuara 

pelan; (2) katakan apa yang diinginkan, yaitu berbicara tidak dengan agresif atau 

kasar, ekspresikan keinginan dan pendapat pribadi dimana saja diperlukan, jangan 
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diam dan menunggu, selalu berusaha mengekspresikan diri; (3) tingkatkan 

kemampuan bahasa tubuh (kinestetik), bahwa bahasa tubuh memiliki peran penting 

dalam berkomunikasi non verbal, lakukan kontak mata ketika berbicara dengan 

orang lain, berlatih agar ekspresi dan suara tetap kontrol; (4) jangan membiasakan 

terlalu banyak minta maaf, bukan berarti mengatakan maaf tidak boleh dilakukan 

melainkan dihindari, terlalu sering minta maaf untuk sesuatu yang tidak diperlukan 

terkesan menjadi orang yang lemah atau tidak berdaya; (5) berani berkata “tidak”, 

artinya dalam hubungan interpersonal didasarkan pada sikap saling percaya dan 

saling menghargai bukan sikap mendominasi, karena hal tersebut dapat 

mengembangkan sikap asertif; (6) bekali diri dengan informasi akurat, artinya 

membekali diri dengan informasi dan fakta yang akurat dapat membuat lebih percaya 

diri, pada gilirannya membantu bersikap lebih asertif; dan (7) tidak perlu 

menyenangkan semua orang, artinya seseorang sadar tidak mungkin dapat 

menyenangkan semua orang. Belajar mengatakan “tidak” jika memang diperlukan. 

Belajar menjadi lebih asertif dalam setiap hubungan interpersonal dapat memberi 

peluang untuk menjalani hidup lebih bahagia.  

 

Penutup 

Stop bullying di sekolah merupakan salah satu program kolaborasi antara 

sekolah, pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Program tersebut harus diterapkan  

untuk mencegah perilaku bullying baik konvensional (face to face) maupun 

cyberbullying melalui teknologi elektronik—Telepon, layanan pesan singkat (SMS), 

komputer, situs Web, email, video conferencing, telehealth, dan sekarang 

smartphone berbasis android.  

Penguatan kerjasama sekolah dengan Kementerian Hukum dan HAM dan 

Dinas Pendidikan kota/kab perlu ditingkatkan. Sekolah memfasilitasi program-

program yang digagas orangtua secara independen—POCO, FKPLE, Mother Day 

ditengarai sebagai wujud realisasi kerjasama sekolah dan masyarakat. 

Sekolah tetap memberikan pelayanan prima kepada sivitas akademik—guru, 

tendik, siswa, memfasilitasi sarana dan prasarana—olah raga, kesenian, ruang 

bermain, menggalakkan program Green School, penataan UKS unggul, 

diperuntukkan agar siswa betah belajar di sekolah. Lebih khusus guru BK senantiasa 

memberikan pelayanan yang profesional untuk mencegah perilaku bullying melalui 

layanan psikoedukasi—latihan asertif dengan teknik sinema. 
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Abstract 
         Bullying or violence at school is an act that can’t be tolerated the main task of the school is 
to provide a safe and comfortable space for children to learn for future. The phenomenon of such 
violence should be eliminated and prevented, Whereby it should  be stopped altogether because of 
the negative impacts on the child's future. Creating a school environment that is safe, comfortable 
and healthy will make children feel like at home school and study peacefully. Guidance and 
counseling development and comprehensive assumes that the development of healthy individuals 
will occur in healthy individuals interaction with the environment. In other words, the 
environment for the individual into be athe learning environment. Comprehensive guidance and 
counseling strategies in achieving the child-friendly school through the implementation of the four 
components of the service. The basic service can be anti-violence posters and guidance classical 
and group-oriented interactive process, inspiring, fun, challenging, motivating the students to 
take an active role. Responsive service to help students solve problems of students, service 
planning inidividual to help plan the future one specialization, and the support system in the 
form of activities in collaboration with the parents to the potential development of learners and 
advocacy service to help counselees to get the defense of the rights of counselees who experienced 
discriminatory treatment. 
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Pendahuluan 

         Dengan visi anak Indonesia yang cerdas, ceria, berakhlak, dan berhati mulia, 

pemerintah memperkenalkan Kurikulum 2013 yang berfokus pada “Pendidikan” dan  

“Kebudayaan”  yang  ditujukan  untuk  menghasilkan anak yang memiliki  

pengetahuan, keterampilan, dan sikap  untuk menghadapi kehidupan masa kini  dan 

masa depan. Arah ini, sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Konvensi Hak 

Anak yang menekankan, bahwa pendidikan bertujuanuntuk pengembangan 

kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi 

sepenuhnya; pengembangan sikap menghormati hak asasi manusia; pengembangan 

sikap menghormati kepada orang tua, identitas budaya, bahasa, dan nilai-nilai; 

penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam  suatu masyarakat 

dalam semangat saling pengertian, damai, toleransi, kesetaraan gender, dan 

persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli; 

dan pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam.  

         Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C  menyebutkan “Setiap orang berhak  

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat  

pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni  dan 

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat  

manusia.”Yang selanjutnya, ketentuan Konstitusi ini, secara operasional  diatur  

secara tegas  pada  Pasal 9 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan 

dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat  kecerdasannya 

sesuai dengan minat dan bakatnya.”Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Ekonomi, Sosial, 

dan Budaya Pasal 13 dan 14 yang memuat ketentuan  tentang  pengakuan hak anak 

atas pendidikan dan hak  untuk  ikut serta dalam kegiatan budaya. Pasal 28B (2) 

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan  bahwa “Setiap anak  berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas  perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini, secara operasional  diatur dalam  Pasal 

54  Undang-Undang Perlindungan Anak, yang  menyatakan “Anak di dalam dan di 

lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan  kekerasan yang dilakukan oleh 

guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di  dalam sekolah yang bersangkutan, 

atau lembaga pendidikan lainnya.” Pasal 70 ayat (2)  menyebutkan  “Setiap orang 

dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara 

diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak 

yang menyandang cacat.” Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 

mewujudkan hak anak untuk pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun dan 

didorong menjadi Program Pendidikan Menengah Universal  atau Program Wajib 

Belajar 12 Tahun. 

         Bimbingan dan konseling sebagai bagian integral proses pendidikan memiliki 

kontribusi dalam penyiapan SDM bermutu. Dalam perspektif bimbingan dan 
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konseling, peserta didik merupakan individu sedang berada dalam proses 

berkembang atau menjadi (becoming), yaitu berkembang ke arah kematangan atau 

kemandirian. Untuk mencapai kematangan, individu memerlukan bimbingan, karena 

masih kurang memahami kemampuan dirinya, lingkungannya dan pengalaman untuk 

mencapai kehidupan yang baik.  

         Di sini, terlihat bahwa bimbingan dan konseling yang berfokus pada 

perkembangan peserta didik sangat urgen. Fajar Santoadi (2010) mengungkapkan 

bahwa secara implisit bimbingan dan konseling saat ini sudah berorientasi 

perkembangan. Semenjak tahun 1970-an, terutama di negara-negara maju (misalnya 

negara-negara bagian Amerika) mulai berkembang model program bimbingan dan 

konseling komprehensif. Dede Rahmat Hidayat (2013) mengungkapkan bahwa 

model bimbingan dan konseling komprehensif dirancang untuk merespons berbagai 

persoalan yang dihadapi oleh konselor sekolah. Model ini dikembangkan 

berdasarkan berbagai hasil kajian teori, dan hasil penelitian yang telah dilaksanankan 

oleh ASCA tentang program bimbingan dan konseling dan profesi konselor sekolah. 

Model ini merupakan alternatif model bimbingan dan konseling yang memberikan 

kesempatan bagi akademisi dan praktisi konseling untuk meningkatkan layanan 

bimbingan dan konseling di sekolah.  

         Meskipun model ini diadopsi dari model ASCA yang dikembangkan untuk 

mengatasi masalah yang dialami oleh bimbingan dan konseling di Amerika Serikat, 

namun model ini dapat diadaptasikan di Indonesia. Model bimbingan dan konseling 

komprehensif memberikan kesempatan bagi ilmu bimbingan dan konseling di 

Indonesia melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Adaptasi model bimbingan 

dan konseling komprehensif memberi peluang kepada konselor untuk mneunjukkan 

kinerjanya, sehingga profesi bimbingan dan konseling mendapatkan pengakuan di 

masyarakat. 

 

Pembahasan 

1. Konsep Sekolah Ramah Anak 

         Sekolah Ramah Anak (Child Fridenly  School) diperkenalkan pada tahun 1999 

oleh Bagian Pendidikan Kantor Program UNICEF di New York. Kerangka kerja 

sekolah ramah anak (CFS) merupakan kerangka kerja yang didasarkan pada prinsip-

prinsip hak-hak anak  sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak (1990) dan 

instrument hak asasi  manusia internasional dan deklarasi internasional, termasuk 

Deklarasi Pendidikan untuk Semua (1990). Kerangka CFS  dimaksudkan untuk  

meningkatkan   child-seeking, child-centred,  gender-sensitive inclusive, community-

involved protective and healthy approaches to schooling and out-of-school 

education.  

         Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, 

efisiensi dan jangkauan sistem pendidikan dan untuk memungkinkan semua anak 

untuk menyadari hak mereka untuk belajar. Saat ini kerangka CFS sedang digunakan 
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oleh banyak program negara UNICEF di semua wilayah geografis dan oleh banyak 

pemerintah nasional dan LSM, yang semuanya bebas menyesuaikan  CFS dengan 

banyak konteks lokal yang berbeda (Unicef, 2006:3). CFS untuk mengusahakan 

kualitas dalam bidang berikut:    

An inclusive school.  

An effective school.  

A safe and protected school.  

An equity and equality promoting school.  

A health promoting school.  

School-community linkages and partnership. 

         Kerangka kerja sekolah ramah anak  menurut Miske (2010:3) memenuhi  hak-

hak dasar yang tercantum dalam Konvensi tentang Hak Anak (Convention on the 

Rights of the Child/CRC),  yang ditandatangani pada tahun 1989 di Turki. Kerangka 

tersebut  meliputi:    

Child-Friendly Schools are child-centered.    

They are inclusive.    

They are gender-equitable and celebrate all cultural backgrounds and languages.    

They are effective–that is, in Child-Friendly Schools children are learning and being 

educated.    

Child-Friendly Schools are protective, safe, healthy environments; and  

they are characterized by democratic participation.   

         Dengan demikian dapat diketahui bahwa tujuan dari sekolah ramah anak adalah 

mewujudkan lingkungan sekolah yang memberikan  hak-hak  anak sebagaimana 

yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Agar anak dapat sepenuhnya mendapatkan 

hak-haknya maka menjadi kewajiban orang dewasa, orang tua dan guru untuk 

mewujudkan sekolah ramah anak.  

         Unicef  dalam  Child Friendly School Manual  chapter 3 (2006:1-2) memuat 

tentang tujuan utama rencana sekolah ramah anak  adalah:  

Attract students increase acces.  

Improve attedance rates.  

Improve retention and completion rates.  

Improve learning environment.  

Provide save, inclusive, welcoming environments for all students. 

Provide enabling lesrning environment, including accomodating children with 

physical and mental/learning diabilities.  

 Build a sense  of community within the school (institutional ethos).  

Involve parents and the community support and participation.  

Cultivate harmony berween the school and the community.  

 Harmonize buildings, school grounds and environment as children interact with 

them.   

         Hakikat dari sepuluh tujuan Sekolah Ramah anak tersebut  berkaitan dengan (1)  
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Pengembangan kesempatan sekolah bagi  setiap anak, mengurangi angka bolos 

sekolah dan meningkatkan daya tahan anak untuk menyelesaikan persoalan-

persoalannya; (2) Pengembangan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar, 

aman, tidak diskriminatif dan  wellcoming  pada semua anak serta mendukung 

pembelajaran; (3) Membangun  rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah,  

meningkatkan partisipasi  dan dukunagn masyarakat,  orang tua terhadap sekolah 

sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat; (4) 

Adanya keselarasan  lingkungan, bangunan dan halaman  dengan kebutuhan anak; 

dan (5) Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling Komprehensif 

 

2. Konsep Bimbingan dan Konseling Komprehensif 

         Menurut Supriatna (2011), bimbingan dan konseling komprehensif merupakan 

model bimbingan dan konseling yang berpegang pada prinsip bimbingan dan 

konseling perkembangan. Bimbingan dan konseling perkembangan bertolak dari 

asumsi bahwa perkembangan yang sehat terjadi melalui interaksi yang sehat antara 

individu dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa pengembangan lingkungan 

perkembangan atau ekologi perkembangan manusia merupakan wahana strategis 

perkembangan siswa yang harus dikembangkan konselor. Lingkungan 

perkembangan adalah lingkungan belajar yang terstruktur dan secara sengaja 

dirancang untuk memberi peluang kepada siswa mempelajari perilaku baru, 

membentuk ekspektasi dan persepsi, memperbaiki  dan bahkan mengganti perilaku 

yang tidak sesuai, memperhalus dan menginternalisasi perilaku.  

         Menurut Dede Rahmat Hidayat (2013), model bimbingan dan konseling 

komprehensif merupakan respons terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan 

oleh American School Counseling Association (ASCA). Meskipun model ini 

diadopsi dari model ASCA di Amerika Serikat, namun model ini dapat diadaptasi di 

Indonesia. Kemungkinan adaptasi model ASCA di Indonesia sangat terbuka, karena 

model ini memberikan kerangka berpikir dan kerangka kerja yang fleksibel. Dengan 

fleksibilitas tersebut, model ini dapat diadaptasi untuk pengembangan bimbingan dan 

konseling di Indonesia. 

         Profesi bimbingan dan konseling di Indonesia dewasa ini telah mengalami 

perkembangan dan peningkatan eksistensi yang semakin kokoh. Akan tetapi, masih 

ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan implementasi bimbingan dan 

konseling dimana pekerjaan dalam layanan bimbingan dan konseling lebih 

merupakan pekerjaan administratif, seperti pengecekan kehadiran siswa, pemberian 

sanksi keterlambatan, pencatatan poin pelanggaran siswa, dan lain sebagainya. Selain 

itu, juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dan realita kondisi peserta didik 

sebagai objek bimbingan. Hal ini menjadi kebutuhan nyata akan perlunya penataan 

kerangka kerja bimbingan dan konseling untuk menjadi suatu layanan profesional, 

efektif dan proaktif.  
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         Menurut Sunaryo Kartadinata (2010), perkembangan model penyelenggaraan 

bimbingan dan konseling yang dicapai pada akhir abad 20 telah menunjukkan 

identitas profesi yang semakin kokoh. Model bimbingan dan konseling 

(perkembangan) komprehensif adalah model yang menaruh perhatian penuh kepada 

seluruh peserta didik, bekerja bersama dengan orang tua, guru, administrator, dan 

stakeholder lainnya. Riset yang berbasis pada model komprehensif memberikan 

penguatan untuk dikokohkannya model ini sebagai model bimbingan dan konseling 

di sekolah, namun masih belum tersosialisasikan kepada seluruh sekolah dan belum 

menjadi kebijakan nasional, substansi bimbingan dan konseling masih memerlukan 

pengembangan. Arah perkembangan ini perlu ditindaklanjuti dan ditegaskan dalam 

agenda abad 21.  

         Untuk dapat merealisasikan pengembangan model bimbingan dan konseling 

komprehensif di abad 21 tidaklah mudah. Upaya pengembangan sudah harus dirintis 

dan dipersiapkan mulai dari sekarang. Apalagi, sekarang ini berlaku kurikulum 2013  

sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Bimbingan dan 

konseling juga harus berkontribusi dalam implementasi kurikulum ini dengan 

menggunakan model bimbingan dan konseling komprehensif. 

         Menurut Sunaryo Kartadinata (2015), bimbingan dan Konseling dalam 

kurikulum 2013, secara filosofis, konseptual dan legal formal dituangkan dalam 

Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Permendikbud ini adalah payung 

hukum eksistensi dan acuan utama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling 

dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, khususnya pada jalur pendidikan 

formal jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.  

         Komponen Layanan Bimbingan dan Konseling Komprehensif. Layanan Dasar, 

sebagai pemberian bantuan melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur 

secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis 

dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai 

dengan tahap dan tugas perkembangan. Strategi layanan dasar yaitu 1) bimbingan 

klasikal, 2) bimbingan kelompok, 3) media bimbingan kelompok, 4) asesmen 

kebutuhan. Kontribusi strategi layanan dasar dalam menciptakan sekolah ramah anak 

berupa bimbingan klasikal materi bullying, stop pekerja anak. Pelaksananaan layanan 

bimbingan klasikal dan kelompok dengan pendekatan student center learning. Guru 

bimbingan dan konseling menciptakan proses interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif. 

         Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual. Sebagai bantuan untuk 

merumuskan dan melakukan aktivitas-aktivitas sistematik yang berkaitan dengan 

perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan 

dirinya, peluang dan kesempatan yang ada di lingkungan. Strategi layanan 

perencanaan individual dan peminatan berupa layanan peminatan dalam format 
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individu maupun kelompok untuk membantu siswa merecanakan pendidikan lanjutan 

serta perencanaan karier. 

         Layanan responsive. Sebagai proses bantuan untuk menghadapi masalah dan 

memerlukan pertolongan dengan segera, supaya peserta didik tidak mengalami 

hambatan dalam pencapaian tugas-tugas perkembangan. Strategi layanan responsif 

dapat berupa konseling individu, konseling keleompok, dan lain sebagainya. 

         Dukungan system. Sebagai proses bantuan atau fasilitasi atau dukungan secara 

tidak langsung  terhadap kelancaran, efektivitas dan efisisen pelaksanaan layanan 

bimbingan dan konseling. Strategi layanan dukungan sistem dalam menciptakan 

sekolah ramah dapat berupa aktivitas kolaborasi dengan orangtua untuk 

pengembangan potensi peserta didik serta layanan advokasi membantu konseli 

mendapatkan pembelaan terhadap hak-hak konseli yang mengalami perlakuan 

diskriminatif. 

         Layanan bimbingan dan konseling di dalam kelas dilakukan secara tatap muka 

terjadwal dan rutin setiap kelas/per minggu dengan alokasi waktu 2 (dua) jam. 

Bidang layanan mencakup 4 (empat) bidang layanan dengan materi layanan yang 

dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBK). 

Layanan bimbingan dan konseling di luar kelas meliputi kegiatan konseling 

individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan kelas besar atau 

lintas keals, konsultasi, konferensi kasus, kunjungan rumah (home visit), advokasi, 

alih tangan kasus, pengelolaan media informasi (website, leaflet, papan bimbingan 

dan konseling), pengelolaan kotak masalah, dan kegitan lain termasuk manajeman 

program, penelitian dan pengembangan dan pengembangan keprofesian 

berkelanjutan (PKB). Alokasi waktu dihitung secara ekuivalen berdasarkan beban 

kerja guru BK/konselor di sekolah. Tiap-tiap kegiatan alokasi waktunya rata-rata 

ekuivalen dengan 2 jam pelajaran, tetapi dengan rincian jumlah pertemuan yang 

berbeda-beda.  

         Beban kerja seorang guru BK/konselor adalah 150-160 peserta didik ekuivalen 

dengan 24 jam pelajaran. Alokasi waktu untuk layanan bimbingan dan konseling di 

sekolah menengah adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Alokasi Waktu Komponen Layanan Bimbingan dan Konseling

  

Program SMP/Mts SMA/MA/SMK/MAK 

Layanan Dasar 35-45% 25-35% 

Layanan Peminatan dan 

Perencanaan Individual 

15-25% 25-35% 

Layanan Responsif 25-35% 15-25% 

Dukungan Sistem 10-15% 10-15% 
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         Mekanisme pengelolaan bimbingan dan konseling mencakup tahapan analisis 

kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut 

pengembangan program. Bimbingan dan konseling dapat disetting dalam bentuk 

layanan individual, kelompok, klasikal, dan kelas besar atau lintas kelas. Bentuk 

kegiatan bimbingan dan konseling dapat berupa bimbingan klasikal, bimbingan 

kelompok, bimbingan individual, konseling individual, konseling kelompok atau 

advokasi. Proses kegiatan bimbingan dan konseling dapat dilakukan secara tatap 

muka langsung maupun menggunakan media tertentu. Penyelenggaraan bimbingan 

dan konseling perlu ditunjang oleh ketersediaan ruangan yang memadai, 

kelengkapan fasilitas penunjang (dokumen, instrumen pengumpul data, dan 

kelengkapan administrasi) dan ketersediaan anggaran biaya operasional. Penerapan 

kolaborasi dengan personel sekolah dan pihak terkait lainnya sangat diprioritaskan. 

Guru BK/konselor adalah koordinator program, bertugas mengkoordinir personel 

sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas, staf 

tata usaha, komite sekolah, dan orang tua) dalam penyelenggaraan bimbingan dan 

konseling di sekolah.  

 

3. Penelitian yang relevan dengan implementasi bimbingan dan konseling kompre- 

    hensif 

         Norman C. Gysbres (2004), menunjukkan hasil penelitiannya bahwa ketika 

konselor sekolah memiliki alokasi waktu yang cukup, dan program bimbingan dan 

konseling komprehensif berjalan dengan baik maka akan berdampak positif pada 

perkembangan akademik, pribadi sosial dan karier siswa. Lapan, Richard, Norman C. 

Gysbers (2003), melakukan penelitian tentang dampak program bimbingan dan 

konseling komprehensif pada siswa  kelas VII, hasilnya menunjukkan bahwa 

program bimbingan dan konseling komprehensif berdampak positif pada siswa yang 

lebih aman dan sukses. Brigman, G & Campbel (2003), juga melakukan penelitian 

tentang membantu siswa meningkatkan prestasi akademik dan perilaku sukses 

sekolah, hasil penelitian menunjukkan intervensi konselor dengan layanannya adalah 

efektif dalam membantu siswa meningkatkan perilaku mereka yang berkaitan dengan 

kognitif, kemampuan sosial, dan manajemen diri.  

         Brown and Trusty (2005), melakukan penelitian tentang konselor sekolah, 

program bimbingan dan konseling komprehensif dan prestasi akademik, hasil 

penelitian menunjukkan ada dugaan sedikit dukungan  program bimbingan dan 

konseling komprehensif dalam meningkatkan prestasi siswa, semakin banyak bukti 

konselor dapat menggunakan intervensi strategis untuk meningkatkan prestasi 

akademik. Carak Putra Bhakti  (2014) telah mengembangkan draft hipotetik model 

program bimbingan dan konseling komprehensif di tingkat Sekolah Menengah 

Pertama. Draft model hipotetik berupa standar kompetensi siswa pada jenjang SMP 

dan struktur model program bimbingan dan konseling komprehensif. Agus Ria 
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Kumara  (2014) juga mengembangkan draft hipotetik model program bimbingan dan 

konseling komprehensif di tingkat Sekolah Menengah Atas. Draft model hipotetik 

berupa standar kompetensi siswa pada jenjang SMA dan struktur model program 

bimbingan dan konseling komprehensif.  

 

4. Implikasi pengembangan sekolah ramah anak melalui strategi bimbingan dan  

    konseling komprehensif 

         Galassi menegaskan untuk menerapkan program bimbingan dan konseling 

komprehensif yang benar-benar konsisten dengan teori perkembangan membutuhkan 

konselor yang betul-betul terlatih dan menguasai teori perkembangan (Fajar 

Santohadi, 2010:32). Staf bimbingan dan konseling di sekolah- sekolah Indonesia 

tidak semua memiliki bekal yang serupa (karena bukan lulusan program studi 

bimbingan dan konseling) akan memiliki kendala dalam implementasi program 

bimbingan dan konseling komprehensif. Data dari Direktorat Pembinaan Pendidik 

dan  Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah tahun 2013 menunjukkan bahwa  

38% guru bimbingan dan konseling di Indonesia bukan berlatar belakang pendidikan 

bimbingan dan konseling. 

         Di Amerika sebagai negara yang awal mengembangkan BK Komprehensif, 

penelitian Martin, Carey, dan De Coster (Gysbrers 2012:27) menemukan, ”bahwa 

baru 17 negera bagian memiliki model program yang tetap, 24 negera bagian dalam 

proses implementasi model program, dan 10 negera bagian masih pada tahap awal 

pengembangan model”. Walaupun sejak lama telah banyak diteliti di Indonesia, 

namun baru setelah Permendiknas 27 tahun 2008 diputuskan serta diperkuat 

Permendikbud no 111 tahun 2014, materi atau mata kuliah yang membahas tentang 

BK Komprehensif atau tentang BK Perkembangan baru banyak dibahas dalam 

perkuliahan.  Hal ini berefek pada rendahnya pemahaman guru BK akan BK 

komprehensif dengan pemahaman yang kurang mendalam tidak akan bisa 

diaplikasikan dengan baik. 

         Menurut ASCA (2012)  dalam implementasi strategi bimbingan dan konseling 

komprehensif perlu di dukungan empat aspek bimbingan komprehensif yaitu 

leadership, advocacy, collaboration and systemic change. Kepemimpinan 

(leadership) kepala sekolah dalam implementasi sekolah ramah anak berpengaruh 

besar dalam strategi implementasi bimbingan dan konseling. Kepimpinan juga 

merupakan peran dan tanggung jawab guru bimbingan dan konseling dalam 

melaksanakan dan mengkoodinasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling 

Perlindungan  (advocacy), peran aktif guru bimbinagn dan konseling dalam 

melindungi hak-hak anak untuk nyaman di sekolah. Keterlibatan banyak pihak 

(collaboration) dalam menciptakan sekolah ramah anak. Adapun pihak yang terlibat, 

kepal sekolah, guru mata pelajaran, siswa, orangtua serta pihak pihak yang peduli 

dalam menciptakan suasana nyaman di sekolah. Systemic change menegaskan bahwa 
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sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga dalam menciptakan sekolah ramah anak 

adalah tanggung jawab bersama.   

 

Kesimpulan 

         Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan sehat akan membuat 

anak kerasan sekolah dan belajar dengan tenang. Bimbingan dan konseling 

perkembangan dan komprehensif berasumsi bahwa perkembangan individu yang 

sehat akan terjadi dalam interaksi yang sehat individu dengan lingkungannya. 

Dengan kata lain, lingkungan tersebut bagi individu menjadi lingkungan belajar. 

Strategi bimbingan dan konseling komprehensif dalam mencapai sekolah ramah anak 

melalui implementasi empat komponen layanan. Layanan dasar dapat berupa poster 

anti kekerasan dan bimbingan klasikal dan kelompok yang berorientasi proses 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berperan aktif. Layanan responsif untuk membantu siswa menyelesaikan masalah 

siswa, Layanan perencanaan individual untuk membantu merencanakan masa depan 

salah satunya peminatan,  dan dukungan sistem berupa aktivitas kolaborasi dengan 

orangtua untuk pengembangan potensi peserta didik serta layanan advokasi 

membantu konseli mendapatkan pembelaan terhadap hak-hak konseli yang 

mengalami perlakuan diskriminatif. 
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Abstract
Children is a national asset that would later maintain, retain, and develop the wealth

generated by the nation's struggle. Violence against children became a phenomenon that is
endless. Cases and victims is increasing every year. Violence can occur in the environment inside
and outside the family. Child victims of violence need to be addressed, because the victims of
violence will be traumatized both physically and mentally. The handling of child abuse require the
cooperation of parents, families, communities and educators in this case school counselor.
Therefore, efforts to handle violence against children. Besides prevention a key part of efforts to
break the chain of violence. Such efforts can be made through the school counselor's role as experts
and professionals in the treatment and prevention of child abuse.

Keywords: violence child, treatment strategies, school counselors.

Pendahuluan
Anak merupakan asset bangsa sekaligus amanah yang kelak akan memelihara,

mempertahankan, serta mengembangkan kekayaan dan perjuangan bangsa. Oleh
karena itu anak harus sehat, baik secara jasmani maupun rohani agar terjamin
tumbuh kembang mereka sesuai dengan hak-haknya. Setiap anak pada hakikatnya
membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran, dan kasih sayang oleh orang-
orang dewasa (orang tua terutama), agar menjamin kebutuhan fisik, mental, sosial
dan spiritual mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua memperoleh tangung
jawab pertama dan utama yang berkewajiban memenuhi hak dan kebutuhan anak
mereka.

Semua anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi dan
pelecehan. Oleh karena itu orang tua dan orang dewasa (termasuk pemerintah)
berkewajiban melindungi mereka. Hal ini sesuai dengan yang tercantum di dalam
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 pada
Bab III Pasal 13, yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi
maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan”.
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Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa anak sudah seharusnya mendapatkan
perlindungan dari para pihak yang memberikan pengasuhan. Namun pada
kenyataannya, saat ini orang tua sering melupakan fungsi dan peranan mereka
sehingga seringkali para orang tua tidak menyadari mereka telah melakukan perilaku
kekerasan pada anaknya. Bahkan ada orang tua yang tidak tahu bahwa anaknya
sebenarnya sedang mendapatkan perilaku kekerasan dari pihak luar atau
lingkungannya. Fenomena kekerasan terhadap anak saat ini selalu menjadi topik
utama dalam pemberitaan.

Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak ada habisnya. Kasus
dan korbannya selalu meningkat setiap tahunnya. Seperti data yang didapatkan dari
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2011-2016
NO KASUS PERLINDUNGAN ANAK 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JML

603 Anak Korban Kekerasan di Sekolah (Bulliying) 56 130 96 159 154 81 0

604 Anak Pelaku Kekerasan di Sekolah (Bulliying) 48 66 63 67 93 93 0

801
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik
(Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)

46 53 76 105 81 62 0

802
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis (Ancaman,
Intimidasi, dsb)

15 11 21 27 22 23 0

803
Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual
(Pemerkosaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)

123 324 247 561 157 86 0

810
Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik
(Penganiayaan, Pengeroyokan, Perkelahian, dsb)

94 57 215 273 197 84 0

811
Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis (Ancaman,
Intimidasi, dsb)

35 16 74 41 58 37 0

812
Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
(Pemerkosaan, Pencabulan, Sodomi/Pedofilia, dsb)

216 412 343 656 218 120 0

Sumber: Laporan Bulanan KPAI Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak

Data kasus yang di dapatkan dari laporan KPAI, data tersebut menjelaskan
bahwa kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Begitupun dengan jumlah korban, dari data kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum
yang menjadi korban jumlahnya tertera pada tabel di atas yang setiap tahun pun
mengalami peningkatan jumlah korban. Dari laporan data korban diatas, sisanya
yang termasuk dalam laporan data kasus adalah pelaku kekerasan anak.

Data korban di atas jelas menggambarkan bahwa banyaknya anak yang
mendapatkan perilaku kekerasan baik dari lingkungan dekat (orang tua, saudara
kandung, keluarga) maupun lingkungan luar (sekolah, teman sebaya, tetangga,
masyarakat). Kekerasan dapat terjadi di lingkungan dalam maupun luar keluarga.
Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga seringkali terjadi karena
ketidakharmonisan keluarga seperti tingkat stress yang tinggi, kurangnya
komunikasi, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan yang baik, tidak
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mendengarkan keinginan anak sehingga memposisikan anak harus “nurut” dengan
orang tua sehingga orang tua seringkali mengatasnamakan “kekerasan” sebagai
usaha untuk “mendidik”. Kekerasan yang terjadi di luar terjadi karena keterbatasan
yang dimiliki anak, kurangnya kontrol orang tua, sekolah, tetangga dan aparat
setempat, hilangnya nilai dan norma yang ada di masyarakat, tidak adanya akses
tempat pengaduan tindak kekerasan di sekitar tempat tinggal, dan kurangnya
pemahaman mengenai cara mendidik anak. (Cynthia Crosson-Tower, Child Abuse
And Neglect, 65: 2002).

Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik
maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi
untuk melakukan tindak kekerasan (pelaku) ketika mereka dewasa. Oleh karena itu
anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan
penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan
peran serta masyarakat. Sesuai yang tercantum pada pasal 20 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: “Negara, pemerintah,
masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal di atas, mengisyaratkan bahwa bahwa setiap warga Negara wajib ikut
serta berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi ketika ada kasus
kekerasan terhadap anak, maka sudah menjadi perhatian dan tanggungjawab setiap
warga Negara.

Besarnya dampak negatif bagi korban menuntut upaya berbagai pihak untuk
segera melakukan langkah preventif (pencegahan) munculnya kasus-kasus kekerasan
pada anak. Selain itu, langkah ini perlu juga diimbangi dengan langkah kuratif
(penyembuhan) bagi anak-anak yang sudah terlanjur menjadi korban kekerasan.
Kekerasan yang dialami diharapkan tidak menimbulkan trauma yang merusak
kehidupan anak. Selanjutnya kehidupan anak diperbaiki lebih lanjut sehingga anak
dapat berdaya, survive menatap masa depannya, dan meniti kembali kehidupannya
secara normal.

Salah satu pihak yang dipandang memiliki kontribusi tinggi untuk penanganan
kasus kekerasan pada anak adalah konselor sekolah. Mengapa konselor sekolah
dipandang memiliki peran yang berarti dalam penanganan kasus kekerasan pada
anak ini dan bagaimana peran selama ini dan yang seharusnya dapat dimainkan akan
penulis sampaikan pada paparan berikut. Untuk lebih memperjelas permasalahan,
terlebih dahulu penulis juga akan menguraikan secara singkat tentang kekerasan
yang terjadi pada anak ini.

Pembahasan
Strategi umum penanganan kekerasan pada anak

Anak yang menjadi korban kekerasan sudah seharusnya mendapatkan
perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak. Dibutuhkan strategi dalam
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penanganan kekerasan terhadap anak. Strategi yang dilakukan harus mampu
mencegah dan menangani tindak kekerasan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dari
berbagai pihak agar strategi yang dilakukan berjalan secara holistik dan
komprehensif. Seperti yang telah disusun oleh UNICEF yaitu strategi penanganan
dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perlidungan anak:
1. Supporting parents, caregivers and families

Pendekatan ini berusaha untuk mencegah kekerasan terjadi, mengurangi
faktor-faktor yang membuat keluarga rentan terhadap perilaku kekerasan dengan
memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Menyediakan layanan dukungan
lembaga seperti mempersiapkan penyalur pengasuh anak yang terlatih. Home visit
yang dilakukan oleh pekerja sosial dan ahli lainnya untuk meningkatkan dan
memberikan pengetahuan kepada orang tua dan pengasuh tentang interaksi orang tua
dan anak yang positif termasuk penerapan disiplin anti kekerasan dalam pengasuhan
anak. Strategi ini berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuh, dan
keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan dan pengetahuan mengenai
“parenting skill”. Dengan tujuan mengurangiatau dapat mencegah potensi perilaku
kekerasan terhadap anak.
2. Helping children and adolescents manage risk and challenges

Pendekatan ini memberikan keterampilan terhadap anak-anak dan remaja untuk
mengatasi dan mengelola risiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk
mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Mengajarkan anak
berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat,
memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat melindungi dirinya
sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.
3. Changing attitudes and social norms that encourage violence and discrimination

Pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika
melihat dan mengalami tindak kekerasan. Memahami ketika ada perbedaan yang
terjadi pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat sehingga ketika kita melihat
ada perilaku salah, itu dapat dikatakan sebagai tindakan yang wajar atau tidak, dapat
di toleransi atau tidak. Mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan
adalah bentuk dari disiplin sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai
dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Disini terlihat peran dari
masyarakat yang turut menjadi agen perubahan.
4. Promoting and providing support services for children

Pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti layanan
pengaduanketika mengalami tindak kekerasan. Memberikan informasi dan bantuan
agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Pemerintah dan
masyarakat harus sadar akan pentingnya ketersediaan layanan di lingkungan tempat
tinggal.
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5. Implementing laws and policies that protect children
Pembuat kebijakan memainkan peran penting untuk melindungi anak-anak.

Mereka dapat memastikan bahwa Negara memiliki proses nasional untuk mencegah
dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Pemerintah harus membangun kerangka
hukum yang kuat bahwa implementasi dan monitoring perlu dilakukan.
6. Carrying out data collection and research

Peningkatan pengumpulan data nasional dan sistem informasi untuk
mengidentifikasi kelompok rentan. Hal ini dilakukan untuk memantau kekerasan
yang terjadi pada anak. Mengoptimalkan ketersediaan data tentang isu-isu kekerasan
anak (Ending Violence Against Children: Six Strategies for Action, UNICEF: 2014).

Konselor sekolah dan strategi penanganan kekerasan terhadap anak
Dalam Pasal 54 UU tentang Perlindungan anak mengamanatkan bahwa “Anak

di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang
dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang
bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”, selain itu dalam Pasal 72 Undang-
Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan masyarakat dan lembaga
pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya
melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.” Dari
kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang
dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam sekolah, dan dalam hal ini yang
melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu
sendiri, akan tetapi pada kenyataannya di masyarkat dan lembaga pendidikan masih
banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis.

Berkaitan dengan pengaturan di atas, saat ini banyak media yang
memberitakan mengenai tindakan kejahatan yang menimpa anak di sekolah berupa
pelecehan seksual, pemerkosaan, pengroyokan, dan penyiksaan. Hal ini dilakukan
oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah.

Selama ini menurut penulis, konselor sekolah di Indonesia tampaknya belum
optimal dalam menangani kasus kekerasan seksual. Konselor masih berkutat pada
pendisiplinan anak terhadap tata tertib sekolah, kurang sensitif serta kurang memiliki
kemauan untuk meluangkan waktu mengeksplorasi berbagai hambatan psikologis
siswa dan berupaya untuk mengatasi ataupun mencegahnya termasuk pada
permasalahan kekerasan seksual pada anak. Penyebabnya mungkin beragam. Belum
adanya kapasitas untuk menangani dan mencegah karena keterbatasan informasi,
pemahaman, dan ketrampilan konselor sekolah penulis pandang menjadi sebab
utama. Diperparah juga oleh kurangnya dukungan sekolah dan sistem pendidikan
nasional terhadap kinerja konselor sekolah.

Konselor sekolah sesungguhnya dapat berperan optimal dalam penanganan
kasus kekerasan anak karena di sekolah, tugas-tugas penanganan psikologis anak
menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Selain itu, sebagian besar waktu anak
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dihabiskan di sekolah. Dengan demikian konselor sekolah memiliki waktu cukup
untuk mengamati kejanggalan-kejanggalan perilaku anak yang diakibatkan oleh
kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Muro dan Kotman (1995) bahkan
menegaskan bahwa konselor sekolah seharusnya peka terhadap tanda -tanda atau
simtom-simtom adanya kekerasan yang dialami anak. Umumnya memang kasus-
kasus kekerasan pada anak sulit terungkap dengan berbagai alasan seperti yang telah
diuraikan di atas. Akan tetapi kejelian dan profesionalisme konselor dapat mengatasi
berbagai hambatan yang menjadikan tidak terungkapnya kekerasan yang dialami
anak

Anak yang mengalami kekerasan menurut Huraerah (2007) dapat dilihat dari
tanda-tanda umum yang dapat diamati baik dari perilaku, kemampuan kognisi yang
ditunjukkan, keadaan sosial emosinya, serta tanda-tanda fisiknya. Ditinjau dari
perilakunya, biasanya anak korban kekerasan menunjukkan perubahan mendadak
pada perilaku, misalnya ada perubahan perilaku anak yang biasanya ceria menjadi
murung, ada perubahan perilaku dari yang biasanya bersahabat menjadi mengisolasi
diri. Perilaku lain yang dapat diwaspadai adalah adanya perilaku ekstrim. Hal ini
dapat ditunjukkan oleh adanya perilaku lebih agresif atau lebih pasif dibanding
teman-temannya, ada perilaku regresif misalnya ngompol, mengisap jempol, ada
perilaku nakal atau antisosial, munculnya perilaku menghindar, adanya perilaku
seksual yang tidak pantas yang dilakukan anak misalnya masturbasi berlebihan,
berbahasa dan bertingkah laku porno melebihi usianya, perilaku seduktif terhadap
anak yang lebih muda, serta adanya berbagai bentuk perlakuan salah terhadap diri
(self abuse) misalnya merusak diri sendiri, gangguan makan, berpartisipasi dalam
kegiatan bersiko tinggi, dan adanya percobaan atau upaya bunuh diri.

Secara kognisi, anak korban kekerasan umumnya menunjukkan
ketidakmampuan dalam berkonsentrasi, memudarnya minat bersekolah, serta adanya
respon maupun reaksi berlebihan khususnya terhadap gerakan tiba-tiba dari orang
lain dalam jarak dekat. Secara sosial emosional tanda-tanda yang perlu diwaspadai
pada anak korban kekerasan antara lain rendahnya kepercayaan diri, menarik diri,
depresi tanpa penyebab, serta keterbatasan perasan misalnya tidak dapat mencintai
atau tidak riang seperti sebelumnya atau sebagaimana dialami oleh teman-teman
sebayanya. Secara fisik, indikator yang bisa diamati antara lain adanya perasaan sakit
yang tidak jelas misalnya mengeluh sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan tanpa
penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara drastis, tidak ada kenaikan
badan secara memadai dan muntah-muntah, adanya luka-luka pada alat kelamin atau
mengidap penyakit kelamin, dan mengalami kehamilan (Huraerah, 2007).

Setelah simtom-simtom adanya kekerasan seksual teramati oleh konselor,
konselor sekolah perlu melakukan pendekatan pada anak untuk mengeksplorasi
permasalahan lebih lanjut.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah mengadakan interview pada anak
yang diduga mengalami kekerasan seksual (Huraerah, 2007). Selain wawancara,
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eksplorasi masalah kekerasan seksual anak perlu pula dilengkapi dengan asesmen
yang lebih beragam misalnya melalui observasi, konferensi kasus, asesmen melalui
aktivitas menggambar anak, dan sebagainya.

Interview pada anak dilakukan untuk mendapatkan informasi yang rasionabel
mengenai dugaan adanya kekerasan seksual, bukan sebagai bukti adanya kekerasan
seksual itu sendiri (Wilder, 1991). Interview dilakukan pada lokasi yang tenang,
aman, dan nyaman, jauh dari keramaian orang lain dan konselor diharapkan sama
sekali tidak melakukan interupsi. Sikap konselor dan lingkungan sekitar proses
wawancara ini seharusnya membuat anak merasa tenang (Wilder, 1991). Kehadiran
orang lain dalam ruangan yang sama, seringkali justru meningkatkan kecemasan
pada anak (Sciarra, 2004).

Faller (1989) menyarankan beberapa strategi interview untuk anak korban
kekerasan seksual, yaitu:
1. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan umum terlebih dahulu untuk memulai.
2. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus pada kekerasan yang dialami

anak, misalnya pelakunya, bentuk perlakuannya, bagian tubuh mana yang
mengalami kekerasan, dan sebagainya.

3. Banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Diharapkan konselor
banyak menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengungkap banyak informasi
dari anak. Akan tetapi sesekali pertanyaan tertutup juga diperlukan untuk
mendapatkan informasi awal yang kemudian dapat dikembangkan untuk
eksplorasi lanjut dengan pertanyaan terbuka.

Meskipun respon verbal anak sangat dibutuhkan, penting juga bagi konselor
sekolah untuk mengamati bahasa tubuh anak selama proses wawancara ini. Beberapa
ekspresi nonverbal yang dapat memperkuat dugaan adanya kekerasan seksual antara
lain ketidaknyamanan yang ekstrim, penolakan, atau ekspresi malu yang luar biasa
pada anak (Sciarra, 2004).

Setelah teridentifikasi adanya kekerasan seksual pada siswa, langkah konselor
selanjutnya adalah mulai melakukan konseling dan terapi bagi siswa. Beberapa
program terapi ada yang menggabungkan terapi bermain dengan terapi seni. Suharto
(dalam Huraerah, 2007) menjelaskan beberapa model program konseling yang dapat
diberikan untuk anak yang mengalami kekerasan. Model-model tersebut adalah
sebagai berikut.
1. The dynamic of Abuse. Konseling ini difokuskan pada pengembangan konsepsi

anak bahwa kejadian kekerasan termasuk kesalahan dan tanggung jawab pelaku
bukan korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun
telah terjadi kontak kekerasan. Kontak kekerasan yang terjadi adalah akibat trik
para pelaku yang lebih dewasa, kuat, cerdas, dan itu merupakan pelanggaran
hukum.

2. Protective behaviors Counseling. Pada konseling ini anak-anak dilatih untuk
menguasai keterampilan mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan dari
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orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya untuk anak prasekolah dilatih berkata
‘tidak’ terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan atau menjauh secepat
mungkin dari orang yang kelihatannya ingin melakukan kekerasan.

3. Survivor atau self esteem. Konseling ini berupaya untuk menyadarkan anak-anak
yang menjadi korban, bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan orang
yang mampu bertahan (survivor) menghadapi masalah kekerasan. Konseling juga
dapat difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan
kelebihan yang mereka miliki.

4. Feeling Counseling. Anak-anak yang mengalami kekerasan pada proses ini
diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak-anak
diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri.
Perasaan mereka tidak akan dinilai baik atau buruk. Selanjutnya anak didorong
untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan baik pada
saat mengalami kekerasan maupun saat ini. Dalam keadaan ini anak-anak diberi
kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaan marahnya pada pelaku
dan mungkin pula pada orangtua, polisi, lembaga peradilan, atau pun konselor
sekolah sendiri yang tidak mampu memberi perlindungan memadai pada anak.
Namun demikian, konselor juga perlu menghargai hak-hak anak yang sulit atau
menolak membicarakan perasaannya. Memaksa mereka justru akan memperkuat
rasa bersalah dan penderitaannya.

5. Cognitive Therapy. Konseling dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran-
pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan dengan berbagai cara,
misalnya penghentian pikiran-pikiran negatif. Dapat dilakukan dengan cara
misalnya anak diminta membayangkan bahwa ketakutan dan kekhawatirannya
adalah seperti air yang mengucur dari kran. Anak korban kekerasan diminta
untuk membayangkan bahwa dia saat ini sedang mengangkat tangan dan
menjangkau kran itu serta menutupnya dengan kuat. Selain itu, terapi kognitif
dapat pula dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran, misalnya
konselor membantu anak untuk menghafal syair pendek dalam bentuk pernyataan
yang berlawanan dengan kekhawatiran yang dialami anak. Anak kemudian
mengulang-ulang syair tersebut untuk membuang kekhawatirannya.

Peran konselor sekolah dalam pencegahan kekerasan anak
Sebenarnya langkah terpenting dalam penanganan kekerasan anak adalah

mencegahnya sehingga kasus ini tidak terjadi atau terulang lagi pada korban maupun
anak-anak lain yang belum menjadi korban.

Hal terpenting dalam pencegahan kekerasan pada anak adalah dengan
membuka kebebasan yang seluas-luasnya pada anak untuk bercerita. Konselor
hendaknya dapat menjadi teman berbagi yang nyaman bagi anak untuk hal apa pun.
Pada akhirnya anak akan mempercayai konselor atas masalah yang mereka hadapi,
dan meyakini konselor pasti melakukan aksi nyata dalam membantu masalahnya,
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bukan hanya kata. Dengan demikian anak akan selalu membawa masalah mereka
kepada konselor kapan saja tanpa khawatir kritikan maupun hukuman. Hubungan
antara konselor sekolah dengan siswa yang terbangun dengan baik ini membuka
pintu seluas-luasnya untuk pencegahan kekerasan pada anak.

Secara sederhana bagang pemikiran tentang pola interaksi pencegahan
kekerasan pada anak oleh konselor pendidikan dapat tergambar dalam sebuah
formulasi sebagai berikut:

Konselor Sekolah

Fasilitator/ Penghubung

Anak (Siswa/ Peserta Didik) Orang Tua

Gambar 1. 1. Model Pola Interaksi Pencegahan Kekerasa Anak

Kesimpulan dan Rekomendasi
Kekerasan terhadap anak menjadi fenomena yang tidak habisnya. Masih

banyak kasus kekerasan anak yang masih belum ditangani secara optimal karena
masih adanya keengganan dari pihak keluarga korban untuk melaporkan tindak
kekerasan tersebut. Mata rantai tindak kekerasan terhadap anak perlu diputus mata
rantainya karena anak dengan masa lalu mengalami kekerasan akan ada
kencenderungan menimbulkan trauma untuk melakukan kekerasan pula ketika
mereka dewasa nanti.

Anak yang menjadi korban kekerasan perlu ditangani secara khusus karena
korban kekerasan akan mengalami trauma baik fisik maupun mental. Penanganan
kekerasan terhadap anak memerlukan kerjasama dari orang tua, keluarga,
masyarakat dan pendidik dalam hal ini konselor sekolah. Oleh karena itu upaya
penanganan kekerasan anak.

Selain itu upaya pencegahan menjadi bagian penting dari upaya memutus mata
rantai tindak kekerasan tersebut. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peran
konselor sekolah sebagai tenaga ahli dan profesional dalam penanganan dan
pencegahan kekerasan pada anak.

Konselor sekolah perlu juga menginformasikan pada orang tua siswa tentang
program pencegahan kekerasan seksual ini sehingga orang-tua pun dapat seiring
mengajarkan materi-materi ini di rumah. Melalui semua program, baik pencegahan
(preventif), penyembuhan (kuratif), atau rehabilitatif (perbaikan) ini diharapkan
kekerasan pada anak yang sangat tidak manusiawi ini tidak akan terjadi lagi.
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Abstract 
Bullying among students is very damaging education in Indonesia. Be it in the form of 

physical or psychological because the impact is very dangerous. Bullying is very detrimental to 
children who become victims, because victims of bullying will feel uncomfortable, threatened, 
impaired concentration on learning through excessive fear, if bullying is not countered it will be 
more detrimental to children who are victims of bullying. Culture of peace offered to the victims 
of bullying prevention. Seeing the impact is very bad. Then the counselor should be able to carry 
out preventive measures to avoid the victim of bullying. Reject violence could be done through the 
provision of information services the impact of bullying behavior in the classroom and making of 
slogan guidance and counseling. Share with each other and reinvent solidarity can be 
demonstrated through group guidance and counseling that uphold solidarity and togetherness. 
Listening for understanding is the main part of the process counseling, the counselor must be 
sensitive in taking antecedents and consequence of the counseling process. The ears counselor 
meaningful sensitivity is the main weapon in the process of individual counseling. Preserving the 
planet (Earth) can be inserted into one of the themes of information services. 
 

Keywords: culture of peace, bullying. 
 
 

Latar Belakang 

Kekerasan pada dunia remaja bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk 

dijumpai. Remaja merupakan suatu kondisi dimana perubahan masa dari masa anak-

anak menuju masa dewasa. Masa ini menuntut adanya pemahaman yang lebih karena 

gejolak jiwa yang ditimbulkan sangat dahsyat. Hal tersebut terjadi selain dalam asa 

transisi juga adanya faktor hormonal yang memperngaruhinya. Perubahan fisik yang 

mulai timbul menjadikan rasa tidak nyaman dan memerlukan adaptasi untu 

memahaminya. Remaja yang sedang dalam masa badai dan tekanan atau sering 

disebut sebagai “strom and stress” menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam 

penyesuian diri maupun lingkungan sosialnya. Salah satu tugas perkembangan yang 

paling sulit bagi remaja adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. 

Masa remaja merupakan masa yang sarat akan konflik, karena pada masa   

perkembangan   ini   tiap   individu   mengalami   perubahan   yang   sangat 

kompleks, yaitu perubahan fisik, pola perilaku, peran sosial, serta merupakan 

masa pencarian identitas untuk menjadi diri sendiri sebagai individu (Hurlock, 

2004).  

Kekerasan yang biasanya dijumpai di sekolah yakni bullying. Terkadang hal ini 

tidak terlihat oleh konselor secara langsung proses bullying tetapi ketika sudah ada 

mailto:eliafirda@yahoo.co.id
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korbannya baru akan terlihat. Salah satu contoh kasus bullying yang terjadi adalah di 

sekolah tempat saya observasi. Beberapa minggu yang lalu ada salah satu siswa 

(fajar) yang tidak masuk sekolah selama beberapa hari dengan keterangan sakit. 

Fajar adalah siswa kelas X Mm, ia terkenal sebagai siswa yang pendiam, suka 

menyendiri dan memiliki fisik yang lemah. 

Setelah wali kelas menjenguk dan mendapatkan informasi dari orang tuanya 

tentang kondisi  Fajar yang ternyata sakit stroke, wali kelas segera menyampaikan 

informasi dari orang tua siswa (fajar) kepada guru BK alasan fajar tidak masuk 

sekolah dikarenakan sakit stroke dan orang tua siswa menceritakan bahwa selama ini 

fajar merasa tertekan dengan sikap beberapa temannya dari kelas lain  yang sering 

melakukan pemalakan dan sering bersikap kasar kepada fajar, misalnya jika  teman-

temannya tersebut meminta uang kepada fajar dan ia tidak memberikan maka teman-

temannya tersebut akan menjahili, mengucilkan dan pernah sampai memukul fajar. 

Pemalakan dan sikap kasar tersebut dilakukan sejak SMP dan berlanjut di SMK. 

Orang tua fajar pun baru mengetahui kejadian ini setelah fajar sakit dan 

menceritakan permasalahannya selama ini dan sekarang fajar tidak hanya kehilangan 

kepercayaan dirinya karena keadaannya belum sembuh seperti semula tetapi ia juga 

merasakan trauma untuk masuk ke sekolah. 

Dari contoh kasus tersebut, kasus bullying di kalangan pelajar sangat merusak 

pendidikan di Indonesia. Baik itu dalam bentuk fisik maupun psikologis karena 

akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Bullying sangat merugikan anak-anak 

yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, 

terancam, terganggu konsentrasi belajarnya sampai pada ketakutan yang berlebihan, 

jika tindakan bullying ini tidak dilawan maka akan semakin merugikan anak yang 

menjadi korban bullying. 

Melihat dampak yang ditimbulkan sangat buruk. Maka konselor harus bisa 

melakukan upaya preventif untuk menghindarkan adanya korban bullying 

selanjutnya. Kekerasan di dunia pendidikan mejadi salah satu hal yang menjadi 

sorotan UNESCO. UNESCO mengembangkan konsep budaya damai sejak 10 tahun 

terakhir. Konsep tersebut pertamakali dicetuskan di Yamoussoukro tahun 1989. 

Seudah seharusnya konselor memahami hal ini dan menerapkan beberapa konsep 

yang sudah dibuat oleh UNESCO untuk diadaptasi mendukung budaya damai yang 

ada di dunia pendidikan. Salah satu deklarasi hak asasi manusia terkait yang 

disampaikan UNESCO terkait dengan dunia pendididikan menjadi dasar adanya 

konsep ini. Deklasrasi tersebut berisi sebagai berikut: 

Education shall be directed toward the full development of the human 

personality and to the strengthening of respect for human rights and 

fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and 

friendship among all nations, racial or religious groups and shall further the 

activities of the United Nations for the maintenance of peace (UNESCO, 

2008). 



 

Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 26 Februari 2017 

Tema: “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi Kekerasan pada Anak” 

Adi Buana University Press, ISBN: 978-979-8559-92-1                                                           59 

 

         Deklarasi ini menjadi salah satu jantung dari misi UNESCO. Sebagaimana 

dinyatakan dalam konstitusinya 1945, UNESCO kemajuan perdamaian internasional 

dan kesejahteraan umum kemanusiaan melalui hubungan pendidikan, ilmiah dan 

budaya antara bangsa di dunia 

 

Pembahasan 

Bullying bukan merupakan suatu hal yang baru terjadi dalam dunia 

pendidikan. Masalah ini menjadi penting karena terjadi hampir diseluruh sekolah-

sekolah yang ada di dunia, hal tersebut didasarkan pada beberapa penelitian dalam 

jurnal bersumber dari berbagai Negara yang membahas bullying. Bullying 

merupakan hal yang unik, merupakan bagian dari agresi interpersonal, yang 

menghasilkan banyak bentuk dan menyajikan fungsi yang berbeda dan 

dimanifestasikan dalam bagian-bagian yang berbeda dari suatu hubungan (Swearer 

& Hymel, 2015). Pengertian agresif sendiri adalah suatu serangan, serbuan atau 

tindakan permusuhan yang ditujukan kepada seseorang atau benda (Chaplin, 

2005). Sedangkan, agresifitas (Chaplin, 2005) sendiri adalah kecenderungan 

habitual (yang dibiasakan) untuk memamerkan permusuhan, dominasi sosial, 

kekuasaan sosial secara ekstrem. Riauskina, Djuwita, dan Soesetio (2001) 

mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa 

yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki 

kekuasaan, terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang 

tersebut. Pengelompokkan bullying ke dalam 5 kategori: 

1. Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, mencubit, mencakar, juga 

termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimliki orang lain). 

2. Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, 

mengganggu, memberi panggilan nama (name–calling), sarkasme, merendahkan 

(put-down), mencela/mengejek, mengintimidsi, mengejek, menyebarkan gosip). 

3. Perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, 

menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, 

biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal). 

4. Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi 

persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, 

mengirimkan surat kaleng). 

5. Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal). 

Walaupun  perilaku  agresif  dengan  bullying memiliki  kesamaan  dalam 

melakukan serangan kepada orang lain, akan tetapi ada perbedaan antara bullying 

dengan perilaku agresif yang terletak pada jangka waktu melakukannya dimana 

bullying terjadi secara berkelanjutan dengan jangka waktu yang lama, sehingga   

menyebabkan korbannya terus-menerus berada dalam keadaan cemas dan 

terintimidasi, sedangkan perilaku agresif serangan yang dilakukan hanya dalam satu 

kali kesempatan dan dalam waktu yang pendek. 



 

Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 26 Februari 2017 

Tema: “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi Kekerasan pada Anak” 

Adi Buana University Press, ISBN: 978-979-8559-92-1                                                           60 

 

Bullying diidentifikasikan sebagai perilaku agresif yang lebih spesifik 

(Espelage & Swearer, 2003). Menurut Olweus (dalam Benitez & Justicia, 2006) 

indikator perilaku bullying ditunjukkan dengan: 

1. Ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan agresor, harus dipahami sebagai 

sesuatu yang tidak jujur, mendominasi, adanya kesempatan, dan perilaku illegal 

yang menggunakan kekuatan yang berbeda. 

2. Minimum peristiwa bullying dilakukan sekali dalam seminggu selama 6 bulan. 

3. Agresi yang intensif dan proaktif, karena salah satu adalah mencari untuk 

mendapatkan sesuatu dari lingkungan sosial, material keuntungan pribadi, tanpa 

provokasi sebelumnya. 

4. Niat untuk melakukan kejahatan. 

Bullying dilakukan bisa secara langsung atau terang-terangan (menendang, 

memukul dll) ataupun tidak langsung atau terselubung. Selain itu bullying bisa 

bersifat fisik (memukul, menendang, dll) ataupun verbal (menamai, penghinaan, 

pemerasan dll).). Korban bullying dibedakan menjadi 2 macam yaknik yang bersifat 

pasif ataupun prookatif. Korban pasif tidak melakukan tindakan membalas kepada 

aggressor ditandai dengan harga diri yang rendah, penolakan dan isolasi sosial oleh 

teman sekalan (Olweus, dalam Benitez & Justicia, 2006). Korban provokatif 

merupakan korban yang bisa menyerang balik aggressor yang ditandai dengan 

hiperaktif, tempramen yang tinggi dan temperament yang kuat. Kedua korban ini 

sama-sama tidak bisa meminta bantuan teman yang lainnya (Benitez & Justicia, 

2006). Selain itu korban pasif disebut juga low agrressive dan korban proaktif 

disebut juga high aggressive. 

Bullying juga memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek 

terhadap korban bullying. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan  akibat 

perilaku bullying adalah depresi karena mengalami penindasan,  menurunnya  

minat untuk mengerjakan  tugas-tugas  sekolah yang  diberikan  oleh  guru,  dan  

menurunnya  minat  untuk  mengikuti kegiatan sekolah (Berthold  dan Hoover, 

2000). Sedangkan akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan 

ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik terhadap lawan 

jenis, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak 

menyenangkan dari teman-teman sebayanya (Berthold   dan Hoover, 2000). 

Korban bullying mememiliki beberapa karakteristik. Dari segi akademik 

biasanya yang menjadi korban adalah individu yang lemah dalam bidang akademik. 

Dari segi sosial, korban memiliki sifat tertutup terhadap keluarganya. Dari segi 

karakteristik mentalnya, korban bullying memiliki self-esteem yang rendah dan 

kecemasan sosial yang tinggi. Dari segi karakter fisik, laki-laki cenderung lebih 

sering menjadi korban bullying. Dari segi hubungan interpersonal, korban 

cenderung mengalami stress sosial dan penghindaran sosial. Kebanyakan dari 

korban tidak memberitahukan apa yang dialaminya karena adanya faktor tertekan 

(Sanders & Phye, 2004). Beberapa faktor yang memicu timbulnya bullying (Benitez 
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& Justicia, 2006): 

1. Kepribadian, temprament dan impulsive 

2. Kecerdasan, prestasi sekolah dan penyesuaian sosial 

3. Karakteristik suasana rumah dan gaya orangtua dalam mendidik 

4. Pengaruh peer-group, lingkungan sekolah dan sosial 

5. Media. 

Terjadinya bullying di sekolah menurut Salmivalli dan kawan-kawan 

merupakan proses dinamika kelompok dan di dalamnya ada pembagian peran. 

Peran-peran tersebut adalah: Bully, Asisten Bully, Reinforcer, Victim, Defender dan 

Outsider.  Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, yang berinisiatif 

dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Asistent juga terlibat aktif dalam perilaku 

bullying, namun ia cenderung tergantung atau mengikuti perintah bully. 

Reinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut 

menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain 

untuk menonton dan sebagainya. Defender adalah orang-orang yang berusaha 

membela dan membantukorban, sering kali akhirnya mereka menjadi korban juga. 

Outsider adalah orang-orang tahu bahwa hal itu terjadi, namun tidak melakukan 

apapun, seolah-olah tidak peduli. 

Terkadang terjadinya bullying karena bully juga tidak mendapatkan 

konsekuensi negatif dari pihak guru/sekolah, maka dari sudut teori belajar, bully 

mendapatkan reward atau penguatan dari perilakunya. Si bully akan 

mempersepsikan bahwa perilakunya justru mendapatkan pembenaran bahkan 

memberinya identitas sosial yang membanggakan. Pihak-pihak Outsider, seperti 

misalnya guru, murid, orangorang yang bekerja di sekolah, orang tua, walaupun 

mereka mengetahuinya akan tetapi tidak melaporkan, tidak mencegah dan hanya 

membiarkan saja tradisi ini berjalan karena merasa bahwa hal ini wajar, sebenarnya 

juga ikut berperan mempertahankan suburnya bullying di sekolah-sekolah.  Dengan  

berjalannya  waktu,  pada  saat  korban  merasa naik status sosialnya (karena naik 

kelas) dan telah “dibebaskan melalui kegiatan inisiasi informal” oleh  kelompok  

bully,  terjadilah  perputaran. Bullying adalah sebuah siklus dalam artian pelaku saat 

ini kemungkinan besar adalah korban dari pelaku bullying sebelunmnya. Ketika 

menjadi korban mereka membentuk skema kognitif yang salah bahwa bullying bisa 

dibenarkan. Bullying juga karena ingin menun jukkan bahwa ia punya kekuatan, 

atau ingin mendapat kepuasan, iri hati. Beberapa teori yang menjadi latar belakang 

timbulnya perilaku bullying (Sanders & Phye, 2004): 

1. Teori proses informasi sosial 

         Teori ini dikembangkan oleh Dodge pada tahun 1986 kemudian didefinisikan 

ulang oleh Crick dan Dodge pada tahun 1994. Teori ini dalam implementasinya 

memiliki 6 proses yakni: 

a. Individu mengkodekan sensor informasi kedalam sistem. 

b. Individu berusaha menginterpretasikan informasi yang diperoleh. 
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c. Mengklarifikasi informasi dan tujuan. 

d. Individu berusaha merencanakan respon yang memungkinkan atau 

mengembangkannya. 

e. Memutuskan tujuan respon yang tepat. 

f. Individu mengikuti tujuan respon yang tepat melalui tingkah lakunya. 
 

2. Teori kerangka berpikir 

         Teori ini dikembangkan Sutton (2001) yang mendefinisikan teori ini sebagai 

kemampuan individu untuk mengatribusi keadaan mental dalam diri mereka dan 

yang lain untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku.  

3. Teori perkembangan moral 

         Teori ini berpatokan pada konsep “benar” dan “salah” yang dimiliki oleh 

setiap individu. Pengaruh sosial maupun pendidikan yang dimiliki oleh individu 

tidak sangat berpengaruh terhadap perilaku bullying yang dilakukannya, tetapi pada 

konsep “benar” dan “salah” yang dimilikinya. Selain itu, menurut Rest teori 

perkembangan moral dipengaruhi oleh 4 faktor yakni, sensitifitas moral, 

pertimbangan moral, motivasi moral dan karakter moral. 

Selain teori di atas ada salah satu pandangan dari filosof Indonesia yakni Ki 

Ageng Suryomentaram yang menjelaskan tentang adanya proses rekaman dalam diri 

individu. Mulai sejak kecil individu merekam banyak hal yang terjadi disekitarnya. 

Rekaman-rekaman tersebut merupakan salah satu hal yang akan membentuk 

kramadangsa (-Ku). Salah satu rekaman yang kuat akan membentuk individu 

seperti rekaman tersebut. Jika hal tersebut di hubungkan dengan konsep aliran 

behavior maka perilaku individu masih ada pengaruh dari lingkungannya.  

 

Kesimpulan 

Naluri manusia tidak luput dari keinginan akan kedamaian. Hal tersebut 

didukung oleh ungkapan Rogers dalam teori Realita yang menjelaskan salah satu 

kebutuhan manusia yakni need for freedom. Kebutuhan akan damai dijelaskan sebagai 

suatu expkresi dari sikap otonom yang dikehendaki individu (Fall & Marquis, 2004). 

Sedangkan menurut Sutanto (2005) menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang 

memiliki kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan cita-cita menyejarah dan 

kedambaannya yang terbesar, yaitu perdamaian. Perjalanan hidup atau tumbuh-

kembang manusia yang sehat senantiasa menuju ke pemakaran naluri perdamaian dan 

naluri cinta perdamaian. Ketika perjalanan hidup atau tumbuh kembang kepribadian 

dibelokkan kea rah lain yang bukan menuju pemekaran naluri perdamaian dan naluri 

cinta damai, apalagi jika arah lain itu justru melawan pemekaran naluri-naluri itu, 

kepribadian manusia menjadi tidak sehat. Insan-insan yang berkepribadian sehat 

memiliki kecenderugan ke perdamaian. 

Budaya damai merupakan proses aktif, positif, partisipatif dalam menghargai 

keragaman, toleransi terhadap perbedaan, mendorong upaya dialog, dan 
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menyelesaikan konflik dengan semangat saling pengertian dan kerja sama 

(UNESCO). UNESCO menyatakan bahwa perdamaian lebih dari tidak adanya 

perang. Maka, keadilan dan kesetaraan bagi semua sebagai dasar untuk hidup 

bersama dalam harmoni dan bebas dari kekerasan. Ide-ide ini mencerminkan 

ekspresi kedamaian dari budaya yang melihat kedamaian dalam hal positif termasuk 

karakteristik tertentu. 

Budaya damai mengajak pada peserta didik ke dalam wilayah pembangunan 

perdamaian. Budaya damai merupakan proses yang panjang dan sulit (Mukpo, 

2003). Tantangan dimulai dengan berlatih perdamaian pada diri sendiri bahkan 

ketika memiliki pikiran yang agresif. Maka dari itu perlu adanya rangsangan 

keinginan untuk bertindak dalam meningkatkan budaya damai melalui cultivating 

peace. Budaya damai memiliki sensorik dan aspek tertentu yang memberikan 

pengalaman langung, sehingga dapat berpikir tentang kehidupan budaya damai dan 

harmonis tidak dengan adanya kekerasan. 

Prinsip pembelajaran di kelas yang dikemukakan dalam Educational 

International mengemukakan beberapa hal terkait dengan perwujudtan budaya damai 

yang sedang gencar dikembangkan di abad 21 ini, prinsipnya meliputi: (1) Respek 

dalam kehidupan; (2) Menolak kekerasan; (3) Berbagi dengan sesama; (4) 

Mendengarkan untuk memahami; (5) Melestarikan planet (bumi); (6) Menemukan 

kembali solidaritas (Adams, 2000). Prinsip tersebut bisa dilakukan oleh guru 

Bimbingan dan Koseling dalam setiap layanan yang diberikan kepada konseli. Sikap 

respek yang bisa ditunjukkan melalui cara penerimaan konseli ketika datang ke 

ruang konselor. Menolak kekerasan bisa dilakukan melalui pemberian layanan 

informasi dampak perilaku bullying di kelas maupun pembuatan slogan di ruang 

Bimbingan dan Konseling. Berbagi dengan sesama dan menemukan kembali 

solidaritas bisa ditunjukkan melalui kegiatan bimbingan kelompok maupun 

konseling kelompok yang menjunjung solidaritas dan kebersamaan. Mendengarkan 

untuk memahami merupakan bagian utama dalam proses konseling, konselor harus 

bisa peka dalam mengambil antecendent dan consequence dari proses konseling. 

Telinga konselor yang bermakna kepekaan merupakan senjata utama dalam proses 

konseling individu. Melestarikan planet (bumi) bisa dimasukkan kedalam salah satu 

tema layanan informasi. 

Melihat kondisi konselor di sekolah masih banyak kekurangan yang terjadi. 

Masih banyak ditemukan konselor yang belum sesuai dengan keilmuan 

pendidikannya pada saat jenjang kuliah. Selain itu, ada beberapa masalah yang 

terungkap dari hasil FGD (Focus Group Discusion) yang saya ikuti dengan beberapa 

guru yang ada di Jawa Timur, masih ada konselor yang melakukan konseling dengan 

cara yang tidak sesuai dengan teori konseling. Konselor tersebut mengkonseling 

dengan marah-marah sebagai bentuk ancaman agar perilaku konseli berubah. Ada 

juga permasalahan konselor yang memiliki dua fungsi yakni menjadi konselor dan 

tim keamanan. Dikaji dari dua posisi tersebut, sangat berbeda dalam hal tugasnya. 
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Tim keamanan cenderung harus berperilaku sangat tegas kepada siswa untuk 

mendisiplinkan mereka. Beberapa permasalahan tersebut menjadi permasalahan yang 

dilematis.  

Konselor dituntut agar bisa menerapkan 2 kompetensinya yakni kompetensi 

akademik dan professional (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Kompetensi 

akademik diperoleh melalui Program S1 bidang Bimbingan dan Konseling. Selain itu 

bisa dilihat dari kemampuan konselor dalam mengenal secara mendalam konseli 

yang hendak dilayani, menguasai khasanah teoritik dan pprosedural termasuk 

teknologi dalam bimbingan dan konseling, menyelenggarakan layanan ahli 

bimbingan dan konseling yang memandirikan, mengembangkan profesionalitas 

sebagai konselor secara berkelanjutan. Sedangkan kompetensi professional konselor 

terbentuk melalui latihan dalam menerapkan kompetensi akademik dalam bidang 

bimbingan dan konseling yang telah dikuasai dalam konteks otentik di sekolah atau 

arena terapan layanan ahli yang relevan.  

Konselor di sekolah secara tidak langsung akan menjadi model untuk 

siswanya. Kepribadian konselor terlebih dahulu harus sesuai dengan ciri-ciri 

perdamaian yang abadi sebelum mengembangkan budaya damai. Ciri-ciri konselor 

yang memiliki unsur damai pada dirinya meliputi (Sutanto, 2005): 

1. Pengejawantah nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai 

perdamaian itu adalah: cinta kasih; belas kasiha; empati; keadilan; kelembutan 

dan kemurahan hati; kepercayaan; nirkekerasan; penghargaan terhadap setiap 

manusia, setiap bentuk kehidupan , dan alam semesta; penghargaan terhadap 

perbedaan dan keberbedaan; kesadaran sosia; tanggung jawab. 

2. Penjawantahan keterampilan-keterampilan perdamaian dalam bentuk perilaku 

atau tindakan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan perdamaian itu adalah 

bernegosiasi;berkooperasi; melakukan refleksi; mendengarkan; berdialog; 

memedulikan; mengejawantahkan tolernsi; mengendalikan implus; mengelola 

amarah; mengejawantahkan tindakan konstruktif; menyadari bias-bias di dalam 

diri sendiri; menyadari stereotip-stereotip yang digunakan untuk menilai orang 

lain; memetik, memahami, menggunakan titik pandang atau sudut pandang pihak 

lain; memetik, memahami, menggunakan perspektif pihak lain; memecahkan 

masalah dan menangani konflik secara empatik, nir-kekerasan dan kreatif. 

 

Rekomendasi 

Selain itu, konselor dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan budaya 

damai pada peserta didik setidaknya melalui empat cara utama: (1) memahami asal-

usul sosial dan kekerasan etnis konflik yang diarahkan secara khusus pada sejarah 

budaya, nilai-nilai dan dinamika; (2) menjelaskan variasi budaya dalam dampak 

konflik dan kekerasan di kesehatan mental; (3) mengembangkan layanan dan 

intervensi sesuai dengan budaya untuk mengurangi efek konflik dan membantu 

membangun kembali perawatan kesehatan sebagai salah satu elemen dasar yang 
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berfungsi dengan baik dan masyarakat yang adil; dan (4) mengidentifikasi  bentuk-

bentuk  budaya  melalui  resolusi  konflik  dan rekonsiliasi yang dapat dimobilisasi 

untuk membangun kembali masyarakat dan mempromosikan perdamaian (Kirmayer 

dalam Nadhirah, 2015). 

Konselor bisa menggunakan prinsip-prinsip budaya damai ke dalam program 

yang dibuatnya. Tentunya terlebih dahulu disesuaikan dengan hasil need assessment 

yang dilakukan kepada siswa. Hal tersebut perlu dilakukan agar program yang 

dihasilkan bisa komprehensif dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa. 

Implementasi program yang seperti itu akan berdampak pada keefektifan layanan 

yang akan dirancang. 

Budaya damai yang diimplementasikan ke dalam layanan konseling 

membentuk karakteristik yang konselor yang lebih matang. Kematangan tersebut 

karena konselor harus terlebih dahulu memahami bagaimana budaya damai yang 

seharusnya ada. Konselor sebagai model utama yang bisa dilihat secara langsung 

oleh siswa akan memberikan dampak besar terhadap hasil konseling yang dilakukan. 

Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk konselor agar bisa lebih meningkatkan 

keprofesionalannya. 
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Abstrak 
         Penulisan makalah ini didasarkan pada banyaknya permasalahan siswa sekolah. 
Permasalahan siswa ini diindikasikan muncul karena berbagai hal. Salah satu indikasinya 
adalah akibat dari kekerasan yang dialami di rumah, sekolah atau masyarakat yang kemudian 
disimpan di alam bawah sadar. Sebagian besar siswa tidak bisa mengungkapkan masalahnya 
karena berbagai faktor, salah satunya adalah budaya. Ketidakmampuan untuk mengungkapkan 
masalah ini selanjutnya akan memunculkan konfil pribadi yang berujung pada perilaku yang 
menyimpang. Teori Gestalt memandang bahwa permasalahan yang belum selesai (unfinished 
business) akan berdampak pada perilaku menyimpang pada saat ini. Berdasar pada hal tersebut, 
penulis mengetengahkan sebuah alternatif penanganan masalah dengan mempergunakan 
modifikasi strategi konseling Gestalt yaitu empty chair–parts therapy untuk membantu 
menyelesaikan masalah siswa terkait dengan konflik yang terjadi pada masa lalu. Ide ini muncul 
dengan pemikiran bahwa saat ini dibutuhkan strategi konseling yang dapat menyelesaikan 
masalah siswa dengan efektif dan efisien, yang dapat dipergunakan oleh konselor sekolah yang 
memiliki keterbatasan waktu untuk melayani siswa di sekolah. 
 

Kata-kata kunci: unfinished business, empty chair-parts therapy. 

 

 

Pendahuluan 

Saat ini perilaku remaja atau siswa telah menunjukkan kenaikan yang 

signifikan. Beberapa media berita nasional seperti televisi dan surat kabar telah 

memberitakan perilaku menyimpang para siswa. Berdasarkan survei yang dilakukan 

terhadap siswa kelas XI SMA, SMK, Madrasah Aliah dan sekolah Kristen selama 

Juli-Oktober 2012, diketahui bahwa sebanyak 44 persen pelajar Surabaya 

berpandangan bahwa dalam berpacaran boleh melakukan hubungan intim dengan 

pasangannya. Sampel yang diteliti berjumlah 600 responden di wilayah Surabaya 

Barat, Utara, Selatan, dan Timur, berusia 15-17 tahun. Dari 600 kuisioner berisi 

32 item pertanyaan tersebut, sebanyak 450 kuisioner dijawab dan dikembalikan oleh 

200 pelajar laki-laki dan sisanya perempuan (Tempo, 2012).  

Selanjutnya (Tempo, 2012) memberitakan bahwa sebanyak 45 persen dari 700 

remaja usia sekolah menengah pertama di Surabaya berangggapan bahwa 

berhubungan badan layaknya suami-istri boleh dilakukan saat berpacaran. Bahkan, 

15 persen remaja usia SMP mengaku telah melakukan hubungan seks dengan lawan 

mailto:boyunipasby@gmail.com
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jenis. Hal itu terungkap dari hasil penelitian yang dilakukan Yayasan Hotline 

Surabaya yang dipaparkan dalam pertemuan dengan Komisi Kesejahteraan Rakyat 

DPRD Kota Surabaya, Jumat, 10 Februari 2012.  

Beberapa perilaku menyimpang siswa yang sempat terdeteksi antara lain 

adalah adanya pembacokan siswa yang dilakukan oleh siswa lain di Tangerang pada 

bulan Januari 2017 (liputan 6.com). Kejadian lain adalah dilakukannya pemalakan 

oleh beberapa siswa yang terjadi di Pemalang Jawa Tengah (Poben, 2016).   

Merujuk pada kondisi di atas, maka peran konselor sekolah menjadi sangat 

strategis dalam upaya membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh siswa. 

Salah satu peran konselor sekolah adalah untuk memberikan kesejahteraan secara 

emosional bagi siswa. Siswa yang mengalami pengalaman traumatis membutuhkan 

bantuan konselor sekolah agar dapat melepaskan masalahnya, sehingga diharapkan 

siswa dapat berkembang secara optimal.  

Terkait dengan upaya mensejahterakan siswa ini, konselor sekolah telah 

dibekali dengan berbagai teori dan praktik untuk membantu menangani siswa yang 

bermasalah. Terutama bagi para konselor sekolah yang memiliki latar belakang 

pendidikan S1 Bimbingan dan Konseling. Kompetensi yang dimiliki oleh konselor 

sekolah secara umum sudah dapat dipergunakan untuk membantu siswa yang 

bermasalah. 

Permasalahan yang muncul adalah kapan (when) dan bagaimana (how) 

konselor dapat melaksanakan itu. Hal ini didasarkan pada sebuah kondisi proses 

pembelajaran yang sangat ketat yang harus dilakukan oleh siswa. Seringkali konselor 

dan siswa tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tuntas karena adanya 

keterbatasan waktu. Kita ketahui bersama bahwa kesempatan untuk bertemu antara 

konselor dan siswa seringkali hanya saat istirahat (30 menit). Keterbatasann ini, 

membuat pertemuan menjadi tidak efektif. 

Wibowo (2013) menyatakan bahwa proses pembelajaran di sekolah saat ini 

lebih memberikan tumpuan kepada pembelajaran tekstual, sehingga tidak 

memungkinkan para siswa untukmampu menyelesaikan masalah-masalah sosial.   

Pernyataan Wibowo menandakan bahwa sistem pendidikan negara ini masih 

memberi tumpuan kepada domain kognitif dan kurang menyentuh domain afektif 

dan domain psikomotor. 

Berdasar pada kondisi di atas, penulis akan mencoba untuk menyajikan salah 

satu alternatif penyelesaian masalah dengan memunculkan beberapa strategi Gestalt 

yang dimodifikasi dengan pendekatan hipnosis. 

 

Pembahasan 

Pembahasan dalam artikel ini terbagi menjadi dua hal yaitu pendekatan Gestalt 

dan Hipnosis. Pembahasan ini menjadi sangat penting manakala perkembangan 

strategi konseling Gestalt telah melakukan modifikasi strategi konselingnya. 
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Pendekatan Gestalt diperkenalkan oleh Frederick. F Perls. Pendekatan ini 

memandang manusia secara holistik atau menyeluruh. Menurut pandangan Gestalt 

bahwa kepribadian individu terbentuk karena adanya kekuatan-kekuatan diri untuk 

terus tumbuh dan berkembang, juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana individu 

berada. Faktor lingkungan, walaupun turut mempengaruhi perkebangan kepribadian 

seseorang, bukan menjadi tumpuan utama dalam pendekatan ini. 

Pendekatan Gestalt memandang bahwa individu yang sehat adalah mempunyai 

ciri-ciri seperti 1) percaya pada kemampuan diri sendiri, 2) mempunyai 

tanggungjawab, dan 3) mempunyai kematangan, dan 4) keseimbangan diri (dalam 

Soedarmadji dan Sutijono, 2005). Selanjutnya, Clarkson (dalam Duff, 2005) 

menyatakan bahwa individu yang sehat adalah mereka yang senantiasa untuk selalu 

seimbang dan terus menerus berkembang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada 

dasarnya teori Gestalt memandang individu lebih pada sisi-sisi yang positif 

sebagaimana pendekatan-pendekatan humanistic dan eksistensial yang lain. 

Pendekatan Gestalt memandang bahwa individu tidak sehat sebagaimana 

pendekatan psikoanalisis. Beberapa istilah tentang individu tidak sehat juga memiliki 

kemiripan dengan pendekatan psikoanalisis. Individu yang tidak sehat menurut 

pendekatan Gestalt antara lain adalah, a) introjection, b) projection, c) retroflections, 

d) deflection, dan e) confluence. Menurut pendekatan Gestalt, munculnya perilaku 

menyimpang atau dikatakan sebagai individu yang rtidak sehat dikarenakan 

seseorang mengalami urusan yang belum selesai (unfinished business).   

Kondisi unfinished business disebabkan karena individu tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan orang-orang terdekat (significant others). 

Permasalahan yang seharusnya diselesaikan, oleh individu ditekan ke alam bawah 

sadar. Penekanan ini dilakukan secara terus menerus dan menumpuk, yang 

selanjutnya berakibat pada pembentukan emosi, pola pikir dan perilaku yang 

menyimpang. 

Dalam konseling Gestalt, koneli selalu diupayakan untuk menyadari bahwa dia 

memiliki masalah, dan diupayakan pula untuk secara sadar menyelesaikan 

masalahnya. Seringkali terjadi bahwa konseli tidak menyadari bahwa dia memiliki 

masalah yang belum terselesaikan (unfinished business), yang dikarenakan energi 

yang dimilikinya dipergunakan untuk mengalihkan upaya penyelesaian masalahnya. 

Sehingga, seringkali upaya konselor dalam membantu menyelesaikan permasalahan 

konseli adalah dengan membongkar hambatan-hambatan energi yang dimiliki oleh 

konseli. Pernyataan tersebut digambarkan dalam gambar 1 pada halaman berikut ini. 
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Gambar 1. Basic Personal Counselling: A Training Manual for Counsellors 

(Diadaptasi dari: Geldard, 1993) 

 

Selanjutnya, Geldard (1993) menyatakan bahwa hambatan-hambatan (block) 

yang dimiliki konseli antara lain adalah, a) ketidakmampuan konseli untuk 

berhubungan dengan perasaan-perasaannya, b) ketidakmampuan untuk menye-

lesaikan masalah dengan orang lain, c) takut terhadap konsekuensi yang ditimbulkan, 

d) takut terhadap pengulangan-pengulangan pengalaman yang buruk, e) seringkali 

dikacaukan dengan kata “harus”, f) takut kehilangan kenyamanan, dan g) 

ketidakmampuan untuk memunculkan tindakan yang diinginkan.  

Woldt (2009) menyatakan bahwa salah satu tujuan terapi Gestalt adalah untuk 

meningkatkan kesadaran individu sesuai dengan kepentingan atau kecemasan yang 

dialami oleh individu terkait dengan kondisi latar belakang kelompok dan latar 

belakang kepentingan individu. Ditambahkan pula oleh (Corey, 2013; Rocco, 2015) 

bahwa tujuan konseling Gestalt adalah untuk meningkatkan kesadaran diri, 

membantu individu untuk fokus pada saat ini, serta untuk mengembangkan hubungan 

yang baik antara individu dengan lingkungannya. Tampak bahwa dalam terapi 

Gestalt bahwa masa lalu individu akan dihadirkan di sini dan pada saat ini.  

Secara sederhana, Bryant dan Mabbutt (2006) memberikan definisi hipnosis 

sebagai sebuah keadaan pikiran yang terhubung dengan kondisi relaksasi yang 

mendalam, fokus, dan terjadinya pengingkatan sugestibilitas. Ditambahkan oleh 

Anthony (2014) bahwa pada dasarnya kondisi terhipnosis adalah kondisi yang tidak 

betul-betul tidur, sebab individu yang terhipnosis masih sadar terhadap apa terjadi di 

sekelilingnya serta mampu mendengar suara terapis secara aktif. Dua pernyataan ini 

dikuatkan oleh Elkins, (2015) bahwa hipnosis adalah kondisi sadar yang mencakup 

perhatian mendalam dan pengurangan kesadaran terhadap lingkungan yang memiliki 

karakteristik peningkatan kapasitas respon terhadap lingkungan dan ditunjukkan 

dengan adanya peningkatan respons terhadap sugesti. 
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Penggunaan hipnosis dalam terapi/konseling disebut dengan hipnoterapi/ 

hipnokonseling. Walaupun definisi hipnokonseling sampai saat ini masih belum 

banyak para ahli yang sepakat, tetapi penggunaan istilah hipnokoseling sudah banyak 

dipergunakan.  

Beberapa keuntungan penggunaan hipnoterapi/hipnokonseling antara lain 

adalah dapat, a) mengurangi perasaan murung dan putus asa, b) mengurangi perasaan 

bosan dengan kehidupan, c) meningkatkan motivasi, d) mengurangi kecemasan atau 

takut melakukan kesalahan, e) meningkatkan ketegasan, f) mengurangi sensitifitas 

terhadap kritikan, g) mengurangi ketidakmampuan berpikir tentang masa depan, h) 

mengurangi pemikiran negatif pada diri sendiri, i) mengurangi rasa letih, j) 

mengurangi rasa seperti kegagalan, dan k) mengurangi pemikiran bahwa kehidupan 

masa lalu adalah lebih baik (http://www.hypnotherapy-directory.org.uk/articles). 

 

Aplikasi 

Perkembangan teori Gestalt saat ini terjadi dengan signifikan. Pendekatan ini 

telah melakukan improvisasi-improvisasi strategi konselingnya. Pengembangan 

strategi konseling yang dilakukan antara lain dengan melakukan kajian terhadap 

pendekatan psikoanalisis. Beberapa teori yang dikembangkan dalam pendekatan 

psikoanalisis saat ini sudah mulai dipergunakan untuk memperkaya strategi 

konseling Gestalt.  
 

Strategi kursi kosong 

Strategi kursi kosong dilakukan untuk mebantu konseli dalam mengatasi 

konflik yang terjadi antara individu dengan orang-orang terdekat. Konflik ini muncul 

karena konseli tidak bisa memahami pola pikir atau emosi-emosi yang dialami oleh 

orang lain terhadap dirinya. AIPC (2010) menyatakan bahwa teknik kursi kosong 

adalah cara untuk memudahkan dialog antara konseli dan orang lain atau dialog 

antara baagian kepribadian konseli. Lebih lanjut, Greenberg (dalam Moore, 2004) 

menyatakan bahwa beberapa hasil penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan 

kursi kosong untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai menemukan bahwa 

penggunaan strategi kursi kosong dapat mempermudah konseli untuk 

mengungkapkan perasaan-perasaan yang tidak dapat diselesaikan dengan orang 

terdekat (significant other). Melalui strategi ini, konseli dapat mengungkapkan 

perasaan terganggu secara lebih rinci yang selama ini ditekan di alam bawah sadar. 

Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, bahwa penggunaan strategi 

konseling seringkali memakan waktu yang relatif lama. Hal ini mengarahkan penulis 

untuk menawarkan modifikasi strategi kursi kosong dengan mempergunakan strategi 

parts therapy. Hunter (2016) menyatakan bahwa parts therapy didasarkan pada 

pemikiran bahwa kepribadian seseorang terbagi menjadi bagian-bagian dimana 

bagian-bagian ini berasal dari area subconscious yang memiliki fungsi berbeda-beda. 

http://www.hypnotherapy-directory.org.uk/articles/
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Fungsi-fungsi ini pada umumnya memiliki peran yang berbeda-beda pula dalam 

kehidupan individu. 

Melalui strategi parts therapy ini, konseli akan dapat melihat masing-masing 

bagian dari dirinya melakukan dialog. Bagian dari diri konseli akan berperan sesuai 

dengan kondisi konseli. Melalui kegiatan ini, konflik yang disebabkan oleh 

menumpuknya urusan yang belum selesai dapat diutarakan dan didiskusikan. Setelah 

proses diskusi dianggap cukup, maka konselor akan meminta bagian-bagian diri 

konseli ini untuk membuat sebuah kesepakatan yang didasarkan pada win and win 

solution. Setelah didapatkan kesepatan itu, maka konselor akan membantu konseli 

untuk membuat simpulan dari hasil pembicaraan, yang selanjutnya, jika diterima 

oleh konseli, maka simpulan ini akan disimpan di alam bawah sadar konseli. 

Pelaksanaan modifikasi strategi ini dilakukan dengan mengikuti prosedur 

konseling secara umum. Geldard (1993) menyatakan bahwa prosedur konseling 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, a) a) tahap persiapan (preparation), b) 

tahap pembukaan (preamble), c) tahap mengawali pertemuan konseling (getting 

started), d) tahap mendengar secara aktif (active listening), e) tahap identifikasi 

masalah dan klarifikasi (problem identification & clarification), f) tahap perubahan 

sikap (facilitating attitude change), g) tahap menggali pilihan dan memfasilitasi aksi 

(exploring options and facilitating action), dan h) tahap pengakhiran (terminasi). 

Sesuai dengan tahapan di atas, modifikasi antara kursi kosong – parts therapy 

dilakukan pada tahap tahap menggali pilihan dan memfasilitasi aksi. Pada tahap ini 

antara konselor dan konseli telah melakukan eksplorasi masalah serta telah 

mengidentifikasi masalah konseli. Selanjutnya konselor akan menilai apakah 

modifikasi strategi kursi kosong–parts therapy ini akan dipergunakan atau tidak. Jika 

dipandang lebih efisien dan efektif, maka akan ditawarkan kepada konseli, dan jika 

konseli setuju, akan konselor akan memberikan rasional strategi ini. 

Sebagaimana penggunaan hipnosis pada umumnya, strategi parts therapy ini 

dilakukan dengan mempergunakan beberapa langkah-langkah tertentu. Artinya, 

penggunaan strategi ini tidak harus dilakukan pada saat pertemuan pertama kali 

dengan konseli. Pada tahap pertama, konselor perlu untuk mengembangkan 

hubungan baik (rapport) dengan konseli. Pengembangan hubungan baik ini sangat 

diperlukan sebab, seringkali proses konseling gagal karena konseli masih belum 

menerima konselor. Terlebih jika dalam proses konseling ini akan mempergunakan 

hypnosis. Konselor perlu memberikan keyakinan kepada konseli bahwa proses 

hipnosis dalam terapi merupakan sesuatu yang tidak dipaksakan. Selain itu, konselor 

juga mungkin perlu menjelaskan kepada konseli tentang miskonsepsi hipnosis yang 

berkembang. 

Selanjutnya, setelah konseli percaya kepada konselor, maka konselor akan 

mengajak konseli untuk memasuki tahapan eksplorasi masalah. Pada tahap ini, 

konselor bersama konseli akan membicarakan isu-isu penting yang kemudian 

menetapkan masalah yang dapat diselesaikan dengan mempergunakan strategi kursi 
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kosong. Pada saat mempergunakan strategi kursi kosong, konselor perlu meng-

identifikasi konflik-konflik yang dialami oleh konseli, selain memperhatikan ruang 

waktu yang tersedia. Jika dipandang bahwa konflik-konflik yang dimiliki oleh 

konseli terlalu kompleks, maka konselor bisa menawarkan penggunaan modifikasi 

strategi kursi kosong dengan parts therapy. 

Sebelum mempergunakan strategi strategi kursi kosong dengan parts therapy, 

konselor juga perlu untuk melakukan tes sugestibilitas. Tes ini merupakan upaya 

untuk mengetahui seberapa luas area kritis (critical area) yang dimiliki oleh konseli. 

Semakin luas atau semakin kuat area kritis yang dimiliki oleh konseli, maka semakin 

kuat pula upaya induksi yang dilakukan oleh konselor. Hal ini disebabkan pada saat 

seseorang akan dihipnosis, maka akan terjadi perubahan gelombang otak dari Betha 

(14-28 cps/circle per second) ke Alpha (7-14 cps) atau Tetha (3-7 cps).  

Setelah area kritis yang dimiliki konseli melemah, maka konselor akan 

membantu konseli masuk dalam tahapan deepening. Tahapan ini akan membuat 

konseli menjadi lebih nyaman dan rileks, sehingga konseli akan lebih siap untuk 

menerima sugesti dari konselor. Jika tahap deepening telah tercapai, maka 

selanjutnya konselor akan menjalankan strategi parts therapy kepada konseli. Proses 

sebagaimana dijelaskan dapat berlangsung kurang lebih satu jam, dan biasanya bisa 

menyentuh masalah terdalam konseli, sehingga terjadi upaya penyelesaian masalah 

yang lebih efektif dan efisien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hubungan 

Baik 

Konseli Menjelaskan Masalah 

Follow Up 

Hipnokaunseling: 
Empty Chair-Parts therapy 
1. Relaksasi/induksi 
2. Tes sugesti 
3. Deepening 
4. Anchoring 
5. Penamatan  

Terminasi 

Mencari Penyelesaian Masalah 

Eksplorasi Masalah Strategi Kaunseling: 
Empty Chair 
1. Rasional 
2. Contoh kasus 
3. Latihan 
4. Pekerjaan rumah 
5. Evaluasi 
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Simpulan 

         Penyelesaiam masalah perilaku menyimpang siswa yang disebabkan karena 

perilaku kekerasan pada masa lalu seringkali disimpan (repressed) dan bisa berakibat 

negatif pada saat ini. Sebagai upaya konselor untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pelayanan maka konselor dapat mempergunakan strategi konseling 

Gestalt yang telah dimodifikasi. Konselor yang dapat melaksanakan strategi ini 

adalah para konselor yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu. 
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Abstract 
         Counseling is an activity that involves two parties where one party to help the other with 
empathy atmosphere. Counseling is often done by people who are having problems. Individual 
counseling is counseling strategies centered on individuals in order to overcome the problems 
experienced by individuals. Basically someone who did counseling individuals want the problem 
can be overcome, so that it appears impulses in order to realize it. In other words, there are things 
that motivate individuals to conduct individual counseling. This study to determine the 
relationship between motivation and success of the counseling process individuals to then be able 
to prevent violence against youth. Because in fact individual counseling were able to speak 
against various problems in individuals if they were indeed the motivation of the individual self. 
The sample used is Demak 2016 high school students who have followed individual counseling 
taken with purposive sampling technique. The results of the testing process of hypothesis in this 
study was obtained absolute count r = .328. This price needs to be tested by consulting rtabel 
significance. Price rtabel at significant level 5%, N = 192 is not in the table then grab the closest 
ie N = 200 obtained a price = .138. Because the price rhitung > r tabel it means Ho rejected and 
Ha accepted. This suggests that the motivation for counsel to have a significant role in the 
success of the process of individual counseling in high schools in Demak. 
 

Keywords: motivation for counsel, individual counseling, youth violence. 

 

 

Pendahuluan 

Konseling merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang pihak dimana satu 

pihak membantu pihak yang lain dengan suasana empaty. Konseling sering 

dilakukan oleh orang yang sedang mengalami masalah. Dalam berbagai literature 

diuraikan konseling dalam bermacam-macam pengertian. Sebagian ahli memaknakan 

konseling dengan menekankan pada pribadi klien, sementara yang lain menekankan 

pada pribadi konselor, serta berbagai variasi definisi yang memiliki penekanan 

sendiri-sendiri.   

Menurut Petrofesa dalam Latipun (2008:5) konseling adalah proses yang 

melibatkan seseorang professional berusaha membantu orang lain dalam mencapai 

pemahaman dirinya (self-understanding) membuat keputusan pemecahan masalah. 

Konseling menurut Prayitno (2004:105) proses pemberian bantuan yang dilakukan 

melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu 

mailto:gestirosdiana50@gmail.com
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yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada 

teratasinya masalah yang dihadapi klien. 

Awalya (2013:33) mengemukakan bahwa konseling yang efektif ditandai 

dengan adanya konselor, konseli, interaksi, proses (tujuan, kondisi, tahap dan 

materi), output dan evaluasi. Konseling akan efektif bilamana konselor dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan klien. Dalam layanan konseling, salah satunya 

dapat dilakukan melalui konseling individu.  

Konseling individu merupkan strategi konseling yang berpusat pada individu 

dengan tujuan mengatasi masalah yang dialami individu. Konseling individu atau 

konseling pribadi menurut Prayitno (2008:288) adalah  proses  pemberian  bantuan  

yang  dialakukan melalui  wawancara  konseling  oleh  seorang  ahli  (konselor)  

kepada  individu  yang sedang  mengalami  sesuatu  masalah  (klien)  yang  bermuara  

pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Proses  konseling  individu  

berpengaruh besar terhadap peningkatan klien karena pada konseling individu 

konselor berusaha meningkatkan sikap siswa dengan cara berinteraksi selama jangka 

waktu tertentu dengan  cara  beratatap  muka  secara  langsung  untuk  menghasilkan  

peningkatan-peningkatan pada diri klien, baik cara berpikir, berperasaan, sikap, dan 

perilaku (Walgito, 2005:24-25). 

Dengan demikian, klien berusaha untuk meningkatkan diri melalui konseling 

individu. Hal ini merupakan salah satu wujud motivasi berkonseling pada diri klien 

yakni motivasi untuk mencoba mengatasi masalahnya untuk mencapai peningkatan 

diri. Pada dasarnya seseorang yang melakukan konseling individu ingin 

permasalahannya itu dapat diatasi, sehingga muncul dorongan-dorongan demi 

mewujudkan hal tersebut. Dengan kata lain ada hal yang memotivasi individu untuk 

melakukan konseling individu. Donald dalam Sardiman (2007:73) menyatakan 

motivasi sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Jadi 

dapat disimpulkan motivasi diperlukan saat proses konseling individu untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan layanan konseling individu menurut 

Tohirin (2013:158) adalah agar klien memahami kondisi dirinya sendiri, 

lingkungannya, permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri 

sehingga klien mampu mengatasinya. Dengan kata lain, konseling individua 

bertujuan untuk mengentaskan masalah yang dialami klien.  

Berdasarkan uraian di atas maka sangat diperlukan adanya penelitian untuk 

menentukan hubungan antara motivasi dengan keberhasilan proses konseling 

individu untuk kemudian dapat mencegah kekerasan pada remaja. Karena pada 

hakekatnya konseling individu mampu mengatai berbagai permasalahan pada 

individu jika sebelumnya memang ada motivasi pada diri individu.  

Metode penelitian 

Populasi menurut Sugiyono (2016:115) adalah “wilayah generalisasi  terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang  
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan”. Populasi 

pada penelitian ini yaitu siswa SMA se-Kabupaten Demak Tahun 2016 yang pernah 

mengikuti konseling individu. Jumlah populasi diperoleh dari wawancara dengan 

guru BK di sekolah yang dituju. 

Sampel menurut Sugiyono  (2016:116) adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Arikunto  (2006:131) menyatakan 

bahwa  “sampel  adalah  sebagian  atau  wakil populasi yang diteliti”. 

Pada penelitian ini untuk menentukan sampel penelitian digunakan teknik 

Cluster Sampling (Area Sampling). Teknik sampling daerah digunakan untuk 

menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal 

penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten (Sugiyono,2016:121). Dalam 

penelitian ini digunakan cluster sampling dengan alasannya karena daerah penelitian 

merupakan kabupaten di mana dalam kabupaten tersebut terdapat beberapa SMA. 

Beberapa SMA tersebut dianggap heterogen dilihat dari perbedaan tingkat motivasi 

berkonseling individu.  

Sampling daerah ini sering digunakan melalaui dua tahap yaitu tahap pertama 

menentukan sampel daerah. Pada penelitian ini didasarkan dengan melihat dari 

daerah kota, tengah kota, dan pinggiran. Untuk menentukan sekolah mana yang akan 

dijadikan penelitian, maka digunakan simple random sampling. Teknik ini 

merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu  (Sugiyono,2016:120). Melalui 

cara undian, ditemukan tiga sekolah yaitu SMAN 3 Demak untuk mewakili sekolah 

kota, SMAN 1 Karang tengah untuk mewakili daerah tengah kota, dan SMAN 1 

Sayung untuk mewakili daerah pinggiran,  

Kemudian tahap kedua yaitu menentukan orang-orang yang ada pada daerah 

itu secara sampling juga. Dalam hal ini digunakan teknik purposive  sampling,  yaitu  

pengambilan  sampel  dengan  menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau tujuan 

tertentu (Sugiyono, 2007:68).  Alasannya karena  pengambilan  sampel  anggota  

populasi  dilakukan  bukan  didasarkan  atas strata,  random,  atau  daerah  tetapi  

didasarkan  atas  adanya  tujuan  tertentu,  yaitu siswa  yang  pernah mengikuti 

konseling individu.  Dengan  demikian teknik ini dipandang lebih efektif dan efisien.  

Setelah diketahui sampel yang digunakan ialah siswa yang pernah mengikuti 

konseling individu maka selanjutnya digunakan simple random sampling.  Teknik ini 

menurut Sugiyono (2016:120) merupakan teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Adapun jumlah sampel yang digunakan berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel 

dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 5%. Populasi berjumlah 192 siswa, 

maka sampel yang diambil sebesar 123 siswa. Adapun rincian sampelnya adalah 

sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Sampel Siswa yang Pernah Mengikuti Konseling Individu 

 

No. Sekolah Populasi Sampel 

1 SMA N 3 Demak 80 siswa 80/190 x 123 = 51,78 = 51 

2 SMAN 1 Karangtengah 67 siswa 67/190 x 123 = 43,37 = 43 

3 SMAN 1 Sayung 45 siswa 45/190 x 123 = 29,13 = 29 

Jumlah 192 123 

 

Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala psikologis. Skala  psikologis  adalah  alat  ukur  yang  memiliki  

karakteristik  untuk mengukur aspek-aspek psikologis yang berupa pertanyaan-

pertanyaan yang tidak langsung  mengungkap  indikator  perilaku  dari  atribut  yang  

bersangkutan  dan diberi skor melalui proses penskalaan (Sutoyo, 2012:167). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang 

relevan, akurat dan realibel. Skala yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  

mempunyai  4  alternatif  jawaban dan responden  bebas memilih salah satu jawaban 

dari empat alternatif tersebut  sesuai  dengan  keadaan  masing-masing  responden.  

Jawaban  soal  positif diberi skor 4, 3, 2, dan 1, sedangkan jawaban soal negatif 

diberi skor 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan arah pertanyaan yang dimaksud. 

Metode analsisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis 

product moment. Rumus teknik analisis product momen adalah: 

 

Rumus :  =  

Keterangan: 

  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

∑  = jumlah skor kuadrat skor x 

∑  = jumlah skor kuadrat skor y 

 

Hasil dan Pembahasan 

Uji hipotesis menggunakan teknik Pearson Product Moment Correlation. 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 16. Hasil proses pengujian hipotesis pada penelitian ini 

diperoleh r hitung mutlak 0,328. Harga ini perlu diuji signifikannya dengan 
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mengkonsultasikan dengan r tabel. Harga r tabel pada taraf signifikan 5% maka N = 

192 tidak ada di tabel maka diambil yang paling mendekati yaitu N = 200 diperoleh 

harga sebesar 0,138. Karena harga rhitung > r tabel maka berarti Ho ditolak dan Ha 

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berkonseling mempunyai peranan 

yang signifikan dengan keberhasilan proses konseling individu di SMAN se-

Kabupaten Demak.    

Motivasi berkonseling merupakan salah satu faktor dari pihak siswa yang 

mendukung keberhasilannya proses konseling individu. Adanya motivasi untuk 

mencapai penyelesian masalah merupakan kondisi yang memang harus ada sehingga 

mendukung berjalannya proses konseling individu dari awal hingga akhir konseling 

individu. Begitu halnya dengan proses konseling individu, selama konseling individu 

berlangsung, sebaiknya ada beberapa kondisi yang harus dilakukan oleh siswa yakni 

menumbuhkan motivasi untuk berkonseling individu. Hal ini menunjukkan bahwa 

jika motivasi berkonseling yang dimiliki oleh siswa-siswa di SMA se-Kabupaten 

Demak semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan proses 

konseling individu. 

Oleh sebab itu guna meningkatkan keberhasilan proses konseling individu, dari 

pihak siswa diusahakan agar memiliki motivasi dari dalam dirinya untuk berusaha 

menyelesaikan masalah, bertanggung jaab, dan memiliki keberanian sehingga hal 

tersebut mendukung keberhasilan proses konseling individu. Konseling individu di 

kalangan siswa sendiri masih sangat belum terlalu maksimal, dari tingkat popularitas 

saja hal konseling individu masih banyak siswa yang belum mengetahuinya. Pada 

beberapa sekolah yang dijadikan penelitian, masih banyak siswa yang mengikuti 

konseling individu, namun belum mengetahui jika yang mereka lakukan itu namanya 

konseling individu. Hasil penelitian ini berimplikasi pada siswa dan guru BK. 

Khususnya bagi siswa, mereka akan menjadi lebih giat lagi dalam memunculkan 

motivasi berkonseling individu, dan berkaitan dengan proses-proses konseling 

individu, siswa jadi mengetahui kondisi dirinya yang mendukung keberhasilan 

proses konseling individu. Selain itu untuk guru BK, hasil penelitian ini dapat 

meningkatkan keterampilan guru BK dalam memahami tingkat motivasi siwa di 

sekolahnya dalam mengikuti konseling individu. Secara implisit, hal ini juga dapat 

berimplikasi pada profesi bimbingan dan konseling. Semakin banyak yang mengikuti 

konseling individu dan mengetahui pentingnya konseling individu, maka profesi BK 

secara tepat dijadikan sebagai bantuan (helping) yang membantu siswa agar mampu 

mandiri dan berkembang secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.  

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Proses konseling individu adalah suatu proses untuk mengadakan perubahan 

pada diri klien. Perubahan itu sendiri pada dasarnya adalah menimbulkan sesuatu 

yang baru yang sebelumnya belum ada atau belum berkembang, misalnya berupa 

perubahan pandangan, sikap keterampilan dan sebagainya. Proses konseling individu  
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melalui tiga tahapan yaitu tahap awal, inti, dan akhir (penutup). Pada pelaksanaanya 

proses konseling individu memiliki banyak faktor yang merujuk pada keberhasilan. 

Dilihat dari pihak siswa, faktor ini di antaranya yaitu: (1) harus termotivasi untuk 

mencapai penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi, (2) Siswa harus 

mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang diputuskan dalam proses 

konseling, dan (3) Siswa harus mempunyai keberanian dan mampu mengungkapkan 

pikiran dan perasaannya serta masalah yang sedang dihadapi. Penelitian ini meneliti 

hubungan antara motivasi berkonseling dengan keberhasilan proses konseling 

individu. Berdasarkan hasil penelitian survei yang dilakukan di SMA se-Kabupaten 

Demak tahun 2016 diketahui bahwa harga r hitung >  r tabel (0,328  >  0,138). Hal 

ini menunjukkan bahwa motivasi berkonseling mempunyai peranan yang signifikan 

dengan keberhasilan proses konseling individu di SMA se-Kabupaten Demak Tahun 

2016. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara motivasi berkonseling dengan keberhasilan proses konseling individu. Dengan 

demikian rekomendasi dari penelitian ini diharapkan guru BK mampu menciptakan 

kondisi yang kondusif di sekolah untuk melahirkan motivasi berkonseling pada   

siswa dalam upaya mencegah kekerasan pada remaja.  
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Abstrak 
         Dewasa ini sedang marak terjadi aksi kekerasan atau bullying yang terjadi di lingkungan 
sekolah. Anak berkebutuhan khusus (ABK) pun juga tidak lepas menjadi korban dari tindak 
bullying di sekolah inklusi. Diperlukan peran dari berbagai pihak untuk dapat menanggulangi 
tindak bullying terhadap ABK di sekolah. Salah satunya adalah dengan melalui peran guru 
bimbingan dan konseling (BK). Sebagai tenaga profesional, guru BK diharapkan dapat 
meminimalkan tindakan bullying, melalui beberapa layanan, seperti layanan orientasi; layanan 
penempatan dan penyaluran; layanan informasi; layanan konseling perorangan; layanan 
bimbingan kelompok; layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi serta 
layanan advokasi. 
 

Kata-kata kunci: bullying, anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusi. 
 

 

Pendahuluan 

Bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang-ulang 

kepada orang lain dengan tujuan untuk menyakiti korbannya. Tindakan bullying  ini 

mulai marak terjadi dan seringkali terjadi di kalangan anak muda, tidak terkecuali 

terjadi juga di kalangan siswa sekolah. Menurut penelitian yang dilakukan di 

berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat 8-38% siswa menjadi korban bullying 

(McEachern, et al., 2005). Sedangkan di Indonesia sendiri, dari penelitian yang 

dilakukan oleh Yayasan Semai Jiwa Amini pada tahun 2008 diperoleh data dari 1200 

pelajar di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta menunjukkan angka kejadian bullying 

di SMA sebesar 67,9%, dan 66,1% di SMP. Tindakan  bullying yang sering terjadi 

adalah berupa kekerasan psikologis (pengucilan) dan kekerasan verbal (mengejek) 

serta kekerasan fisik (memukul). 

Bentuk tindakan bullying terjadi dalam berbagai bentuk. Surilena (2016) 

mengemukakan bahwa bentuk perilaku bullying akan berubah dengan sejalannya 

usia yaitu bullying di taman bermain (playground bullying), kekerasan seksual, 

penyerangan berkelompok, violence, marital violence, child abuse, kekerasan di 

tempat kerja, dan   berbagai jenis kekerasan lain. Sedangkan Olweus (1997) 

mengkategorikan dua jenis bullying menjadi (1) Direct Bullying yaitu intimidasi 

secara fisik dan verbal, dan (2) Indirect Bullying berupa kekerasan mental melalui 
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isolasi secara sosial. Kekerasan fisik dapat berupa tindakan menjambak rambut, 

menampar, menendang dan lain-lain. Sedangkan untuk bullying verbal dapat berupa 

mengeluarkan kata-kata seperti mengancam, memaki, mencemooh, memfitnah serta 

memalak dan lain sebagainya. Lebih lanjut lagi dijelaskan  oleh Dorothy (2004) 

bahwa bullying dapat berupa bullying mental dimana bullying jenis ini dilakukan 

dengan cara memandang sinis sampai dengan perlakuan mengucilkan dan lain 

sebagainya. 

Menurut Surilena (2012), orang yang seringkali menjadi korban bullying, 

memiliki beberapa karakteristik yang khas. Diantaranya orang yang memiliki ukuran 

tubuh berbeda dengan teman sebanyanya (terlalu kurus, terlalu tinggi, terlalu pendel, 

terlalu berat); berasal dari latar belakang yang berbeda dengan lingkungannya (etnik, 

keyakinan atau budaya yang berbeda); memiliki kemampuan atau bakat istimewa; 

keterbatasan kemampuan tertentu (attention deficit hyperactivity disorder/ADHD, 

gangguan belajar, retardasi mental, dll). Pada umumnya yang menjadi korban 

bullying adalah anak yang pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, 

pemalu, pendiam, self-esteem rendah, memiliki cacat fsik atau mental, masalah 

tingkah laku, atau gangguan perkembangan neurologis. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa anak berkebutuhan khusus pun sangat rentan menjadi korban bullying baik di 

masyarakat maupun di sekolah. 

Dewasa ini muncul adanya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini 

merupakan pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk 

belajar bersama dengan anak normal di sekolah umum. Dalam Permendiknas Nomor 

70 Tahun 2009 telah mengatur tentang adanya Pendidikan Inklusif menyebutkan 

Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan 

dan/atau Bakat Istimewa dikatakan (a) bahwa peserta didik yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat 

istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan dapat diselenggarakan secara 

inklusif. Melalui pendidikan inklusif ini, diharapkan pendidikan ABK telah 

terpenuhi. Namun juga tidak menutup kemungkinan juga bahwa ABK lepas dari 

tindakan bullying. Tidak sedikit pula, ABK yang bersekolah di sekolah inklusif 

mendapat perlakuan bullying baik berupa verbal maupun non-verbal.  

Tindakan bullying apabila ini terus dibiarkan tanpa adanya solusi, maka 

tentunya tujuan pendidikan yang dirancang oleh Negara Indonesia sebagaimana 

tertera di Undang-Undang Republik Indonesia tidak akan tercapai. Dalam hal ini 

dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, pihak 

sekolah, orang tua, dan siswa untuk memberantas atau mencegah adanya tindakan 

bullying. Pihak sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam mencegah dan 

mengentaskan tindakan bullying yakni dengan melalui konselor sekolah/guru 

bimbingan dan konseling (guru BK). Guru BK mempunyai peran penting dalam 

menangani secara komprehensif dan sistematis dalam mencegah tindakan bullying di 

sekolah. Guru BK sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling diharapkan 
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dapat menangani berbagai permasalahan di sekolah sesuai dengan bidang kajiannya 

yakni bimbingan pribadi, sosial, akademik dan karir.  

 

Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying pada Anak Berkebutuhan Khusus 

Perilaku bullying seringkali kurang diperhatikan di sekolah karena dinilai tidak 

memiliki pengaruh besar pada siswanya. Bahkan ada yang menganggap perilaku 

bullying ini merupakan perilaku yang lumrah. Sejiwa (2008) menyatakan 27,5% guru 

menilai bullying adalah perilaku normal dan 73% guru menilai bullying sebagai 

perilaku yang membahayakan siswa. Bentuk perilaku bullying yang biasa diterima 

oleh ABK di sekolah inklusi kebanyakan berupa bullying secara verbal, yakni berupa 

pengucilan/pengabaian, mencela/mengejek, menjahili, mendiamkan, serta melihat 

dengan tatapan sinis. 

Ribbany dan Wahyudi (2016) mengungkapkan bahwa perlakuan bullying yang  

diterima anak berkebutuhan khusus (ABK) tersebut sebagian besar terjadi ketika 

berada di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung dan pada saat jam istirahat. 

Perilaku bullying yang sering diterima ketika sedang berada di kelas pada saat 

pelajaran berlangsung berupa pengucilan (tidak ada yang mau duduk sebangku), jika 

bertanya sesuatu pada temannya tidak dihiraukan, menyembunyikan tempat pensil. 

Perilaku ini tergolong tindakan bullying yang menyebabkan anggapan bahwa korban 

dianggap lebih lemah dan dengan mudah untuk ditindas dan lain sebagainya. 

Sedangkan perilaku bullying yang berlangsung pada pada saat jam istirahat 

berlangsung berupa mempermainkan peralatan milik ABK yang dilempar-lemparkan 

oleh teman-temannya. Hal membuat ABK merasakan ketidaknyamanan dari 

perlakuan-perlakuan yang diterimanya. Tindakan bullying lainnya adalah adanya 

tindakan ancaman, godaan, ejekan yang dilontarkan pada ABK ketika sedang 

berjalan atau hendak pergi ke ruang sumber. Namun siswa regular tersebut bahkan 

tidak menyadari bahwasanya perlakuan yang mereka lakukan pada ABK di sini 

merupakan bentuk bullying yang seharusnya tidak dilakukan. Untuk lebih jelasnya 

lagi, bentuk bullying pada ABK digambarkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 1 

Bentuk Bullying Pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) 

 

No. Bentuk Keterangan 

1 Kontak Verbal 

Langsung  

Mengancam, Mempermalukan, Merendahkan, Menganggu, 

Sarkasme, Mencela atau Mengejek, Mengintimidasi, 

Memaki, Menyebarkan gossip, Pemerasan  

2 Perilaku Non 

Verbal 

Langsung  

Melihat dengan sinis, Menampilkan ekspresi muka yang 

merendahkan, Menjahili  

3 Perilaku Non  

Verbal Tidak 

Mendiamkan seseorang, Sengaja mengucilkan atau  

mengabaikan, Mengirim surat kaleng  
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No. Bentuk Keterangan 

Langsung  

4 Kontak Fisik  Memukul, Mendorong, Menjambak, Mencubit, Mencakar, 

Menendang  
 

Sumber: Ribbany dan Wahyudi (2016) 

 

Perilaku bullying yang diterima oleh ABK merupakan perilaku negatif yang 

mengakibatkan ABK merasa tidak nyaman atas apa yang dialami dan menimbulkan 

suatu trauma tersendiri, bahkan merasa rendah diri karena memiliki keterbatasan dan 

diperlakukan dengan tidak nyaman oleh teman-teman regulernya tersebut. 
 

Peran Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor Mencegah Tindakan Bullying  

Bimbingan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang 

dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang dialaminya (Purwanto, 2004). 

Layanan bimbingan dan konseling ini sendiri mempunyai 4 fungsi, sebagaimana 

yang telah dikemukakan oleh Sukardi (2008) sebagai berikut: 

1. Fungsi Pencegahan (Preventif) 

Fungsi pencegahan ini berfokus pada usaha pencegahan terhadap timbulnya 

masalah di kemudian hari. Diharapkan nantinya siswa terhindar dari masalah yang 

dapat menghambat perkembangannya. Kegiatan yang berfungsi sebagai tindakan 

pencegahan dapat berupa bimbingan karier, inventarisasi, dll. 

2. Fungsi Pemahaman  

Bimbingan dan konseling sebagai fungsi pemahaman difokuskan agar dapat 

menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu yang sesuai 

dengan keperluan pengembangan siswa 

3. Fungsi Perbaikan 

Sebagai fungsi perbaikan, bimbingan dan konseling diharapkan mampu 

memberikan bantuan agar dapat memecahkan berbagai masalah yang dialami oleh 

siswa. 

4. Fungsi Pemeliharaan dan Pengembangan 

Melalui fungsi pemeliharaan dan pengembangan, bimbingan dan konseling dapat 

memberikan bantan kepada siswa dalam pemeliharaan dan mengembangkan 

keseluruhan dirinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Fungsi ini 

diwujudkan dalam berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling. 

Berdasarkan keempat fungsi layanan BK di atas, guru BK diharapkan dapat 

melakukan berbagai tindakan dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi adanya 

perlakuan bullying terhadap ABK di sekolah inklusi. Menurut Putra (2015), terdapat 

tiga tindakan terkait dengan fungsi BK yang bisa dilakukan oleh guru BK antara lain: 

(1) tindakan preventif, (2) tindakan represif, (3) tindakan kuratif. Tindakan preventif 

ini dapat berupa: usaha mengenal dan mengetahui secara ciri umum dan khas remaja, 



Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 26 Februari 2017 

Tema: “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi Kekerasan pada Anak” 

Adi Buana University Press, ISBN: 978-979-8559-92-1                                                         86 

 

mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh setiap siswanya dan melakukan 

usaha pembinaan remaja untuk memperkuat ental remaja. Untuk tindakan represif 

yang ddapat dilakukan oleh guru BK misalnya memberikan hukuman kepada pelaku 

bullying, umunya tindakan represif diberikan dalam bentuk peringatan secara lisan 

maupun tertulis kepada pelajar yang melakukan bullying. Sedangkan tindakan kuratif 

yaitu membimbing siswa yang terlanjur melakukan bullying serta membimbing ABK 

agar mampu asertif.  

Guru BK di sekolah merupakan tenaga profesional yang juga diharapkan dapat 

memberikan layanan bimbingan dan konseling yang optimal dan komprehensif 

sesuai kebutuhan siswa dengan cara menyediakan program BK yang cocok untuk 

penanggulangan bullying. Menurut Prayitno (2009), layanan bimbingan dan 

konseling yang diberikan oleh guru BK dapat berupa layanan orientasi; layanan 

penempatan dan penyaluran; layanan informasi; layanan konseling perorangan; 

layanan bimbingan kelompok; layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, 

layanan mediasi serta layanan advokasi.  

Lebih lanjut dijelaskan oleh Putra (2015), bentuk layanan sebagai upaya 

preventif yang dapat dilakukan melalui program BK di sekolah, diantaranya adalah: 

(1) pemberian informasi, (2) bimbingan kelompok dan (3) layanan mediasi. Upaya 

upaya represif yang dapat dilakukan di antaranya (1) home visit, dan (2) konseling 

individual dan kelompok. Sedangkan tindakan kuratif yang bisa dilakukan melalui 

program BK di sekolah, di antaranya adalah: (1) konferensi kasus dan (2) alih tangan 

kasus. 

Menurut Yandri (2014), guru BK juga bisa membuat modul untuk pencegahan 

bullying di sekolah, membuat model konseling untuk korban bullying, membuat 

kegiatan konseling teman sebaya, dan lain sebagainya. Guru BK perlu melakukan 

kerja sama dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan 

guru mata pelajaran serta orang tua. Hal ini penting, agar koordinasi dan supervisi 

terhadap pencegahan dan pengentasan bullying benar-benar terjalin sehingga tidak 

membudaya dan tidak dianggap biasa lagi oleh siswa di sekolah.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peran guru BK di 

sekolah dalam konteks pencegahan dan pengentasan bullying terhadap ABK di 

sekolah inklusi harus menyediakan pelayanan yang baik dan optimal untuk seluruh 

siswa yang sesuai dengan tanggungjawabnya. Layanan yang diberikan juga perlu 

direncanakan dan dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah agar tepat 

sasaran dan berefek pada perubahan tingkah laku yang lebih baik. Dalam melakukan 

layanan bimbingan dan konseling, guru BK diharapkan tidak hanya fokus terhadap 

pelaku bullying, namun juga kepada korban. Karena  bullying dapat memberikan 

dampak negatif terhadap korbannya.  

 

 

 



Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 26 Februari 2017 

Tema: “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi Kekerasan pada Anak” 

Adi Buana University Press, ISBN: 978-979-8559-92-1                                                         87 

 

Kesimpulan 

Bullying termasuk dalam tindakan yang dapat memberikan dampak negatif 

terhadap korbannya baik secara psikologis, fisik, sosial, dan akademis. Sayangnya, 

tindakan bullying ini juga marak terjadi di lingkungan sekolah. Anak berkebutuhan 

khusus juga merupakan salah satu obyek yang menjadi bahan bully-an. Mereka yang 

bersekolah di sekolah inklusi lebih rentan menjadi korban bullying. Mereka sering 

mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan seperti diejek, dikucilkan, dan 

diabaikan. Namun sayangnya, banyak pelaku bullying tidak sadar bahwa tindakan 

yang dilakukan termasuk tindakan bullying. Peran guru BK sangat penting untuk 

menangani masalah ini. Sebagai tenaga profesional, guru BK diharapkan mampu 

menyediakan pelayanan yang baik dan optimal untuk seluruh siswa yang sesuai 

dengan tanggungjawabnya. Layanan yang diberikan juga perlu direncanakan dan 

dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah agar tepat sasaran dan berefek 

pada perubahan tingkah laku yang lebih baik. Guru BK diharapkan tidak hanya fokus 

terhadap pelaku bullying, namun juga kepada korban. Layanan bimbingan dan 

konseling yang diberikan oleh guru BK dapat berupa layanan orientasi; layanan 

penempatan dan penyaluran; layanan informasi; layanan konseling perorangan; 

layanan bimbingan kelompok; layanan konseling kelompok; layanan konsultasi; 

layanan mediasi; layanan advokasi; home visit; konferensi kasus dan alih tangan 

kasus. 
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Abstrak 
         Meningkatnya jumlah PAUD Inklusif ternyata belum diiringi dengan pemahaman yang 
memadai dari atribut sekolah dalam hal ini pendidik (guru). Pada umumnya, guru PAUD adalah 
lulusan S1 PG-PAUD. Mereka tidak belajar secara mendalam tentang ABK. Oleh karena itu, 
banyak guru PAUD bingung dan mengalami kesulitan dalam menangani ABK. Seorang guru 
yang menangani haruslah memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menangani ABK 
sehingga intervensi pendidikan bagi ABK dapat berhasil dan anak dapat berkembang secara 
optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan pelatihan 
guru tentang penanganan anak berkebutuhan khusus di PAUD Peek a Boo School dan Paud 
Permata Bunda Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah guru PAUD Peek a Boo School dan Paud Permata 
Bunda Sidoarjo, kepala sekolah dan narasumber pelatihan. Teknik pengumpulan datanya 
menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya 
menggunakan teknik flow analysis Miles Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, display 
data dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan guru 
tentang penanganan anak berkebutuhan khusus di PAUD Peek a Boo School dan Paud Permata 
Bunda Sidoarjo adalah meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap 
perencanaan analisis kebutuhan-kebutuhan guru tentang penanganan ABK. Program ini dimulai 
dari materi yang mudah sampai dengan yang kompleks. Pelaksanaan pelatihan disampaikan 
dalam 3 tahap dengan masing-masing tahap dilaksanakan 3-6 kali pertemuan. Teknik yang 
digunakan selama pelatihan adalah ceramah, diskusi dan demonstrasi Evaluasi program parents 
course dilakukan dengan desain komparasi pre-test dan post-test. 

 

Kata-kata kunci: pelatihan guru, penangananan anak berkebutuhan khusus. 

 

 

Pendahuluan 

         Berdasarkan isu-isu dunia tentang pendidikan untuk semua (education for all), 

dewasa ini Indonesia mulai mengembangkan sistem pendidikan inklusif. Pendidikan 

inklusif menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 adalah sistem penye-

lenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik 

yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa 

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan di 

sekolah reguler bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya atau yang biasa 

dikenal dengan peserta didik regular. 
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         Selaras dengan diberlakukanya Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009, lembaga 

sekolah dari berbagai jenjang mulai menjadi sekolah inklusif, begitu juga halnya 

dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD sebagai pendidikan paling dasar 

dan paling awal, kini mulai membuka diri menjadi PAUD inklusif, yakni lembaga 

PAUD yang menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk belajar bersama 

siswa reguler.  

         Meningkatnya jumlah PAUD Inklusif ternyata belum diiringi dengan 

pemahaman yang memadai dari atribut sekolah dalam hal ini pendidik (guru). Pada 

umumnya, guru PAUD adalah lulusan S1 PG-PAUD. Mereka tidak belajar secara 

mendalam tentang ABK. Oleh karena itu, banyak guru PAUD bingung dan 

mengalami kesulitan dalam menangani ABK. Hal ini sesuai dengan hasil studi 

Suryaningrum, dkk (2016) di Kota Malang, dari 45 guru PAUD, diketahui bahwa 

90% guru tidak mempunyai instrumen untuk mendeteksi Anak Berkebutuhan 

Khusus, 70% guru tidak memiliki tenaga ahli untuk membantu melakukan deteksi 

dini pada ABK, 70% guru tidak tahu bagaimana cara melakukan intervensi pada 

ABK, 60% tidak tahu bagaimana cara melakukan asesmen atau melakukan deteksi 

dini pada ABK serta 60% tidak mengetahui secara detail ciri-ciri ABK.  

         Hasil yang tidak jauh berbeda juga ditemui di PAUD Peek a Boo School  dan 

PAUD Permata Bunda Sidoarjo. Sesuai dengan hasil studi pendahuluan yang 

dilaksanakan tim, diperoleh data bahwa 95% kesulitan dalam mengidentifikasi ABK 

dan 98% kesulitan dalam memberikan layanan yang tepat. Berdasarkan data tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar guru di PAUD Peek a Boo School dan 

PAUD Permata Bunda mengalami kesulitan dalam menangani ABK di sekolah 

mereka. 

         PAUD Peek a Boo School adalah lembaga pendidikan PAUD yang berlokasi di 

Jl. Delta Raya Utara No. 66, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sekolah ini 

memiliki 117 siswa dan 26 guru. Meskipun tidak mendeklarasikan diri sebagai 

sekolah inklusif, sekolah ini telah menerima ABK untuk belajar bersama-sama 

dengan siswa lain. Adapun jumlah ABK untuk tahun ajaran 2015/2016 di PAUD 

Peek a Boo School diperkirakan berjumlah 14 anak. Jenis kekhususannya antara lain 

down syndrome, ADHD dan slow learner. Meskipun begitu, jumlah dan jenis 

tersebut masih tentatif dikarenakan pihak sekolah masih sanksi terhadap hasil 

identifikasi tersebut. Hal ini dikarenakan identifikasi hanya dilakukan oleh guru kelas 

yang notabene hanya lulusan S1 PG-PAUD (bukan PLB) dan belum pernah 

mendapatkan pelatihan tentang ABK maupun pendidikan inklusif. 

         Hal yang serupa juga ditemui di PAUD Permata Bunda. Lembaga pendidikan 

PAUD yang berlokasi di Jl. Cendrawasih No.22C Kepo Betro Sedati, Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur ini memiliki 23 siswa  dan 4 guru. Adapun jumlah ABK untuk 

tahun ajaran 2015/2016 berjumlah 6 jenis  dengan jenis kekhususan slow learner dan 

hiperaktif. Seperti halnya dengan PAUD Peek a Boo School, PAUD Permata 
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Bundapun merasa kurang yakin dalam melakukan identifikasi ABK dikarenakan 

sekolah tidak memiliki alat/insrumen yang digunakan untuk menjaring ABK. 

         Berdasarkan temuan lapangan tersebut, diketahui bahwa sebagian besar guru di 

PAUD Peek a Boo School dan PAUD Permata Bunda kurang memahami tentang 

ABK dan penanganannya. Padahal bagi ABK, usia dini adalah masa yang kritis. Usia 

dini merupakan masa emas (golden age). Haryanto (2010:11). Masa di mana anak 

akan mudah menerima, mengikuti, melihat dan mendengar segala sesuatu sehingga 

semua informasi tersebut disimpan dalam memori jangka panjang anak. Oleh karena 

itu, pendidikan ABK usia dini harus memperhatikan seluruh potensi yang 

dimilikinya untuk dikembangkan seoptimal mungkin. Sunardi dan Sunaryo 

(2007:35) menambahkan bahwa intervensi atau perlakuan yang tepat di usia dini dini 

dapat mencegah agar problem perkembangan tidak meluas, mendalam dan 

berdampak negative pada aspek perkembangan lainnya.   

         Jika pada masa kritis ini ABK tidak diberi penanganan yang tepat, maka 

keterlambatan mereka akan semakin besar dari anak-anak seusiannya. Misalnya saja 

pada anak tunarungu. Jika anak tidak mendapatkan intervensi di usia dini, maka akan 

berdampak pada rendahnya perkembangan Bahasa, membaca, prestasi akademik, 

sosial, emosi, perilaku anak, kecerdasan verbal, pengembangan diri dan beberapa 

diagnosis kejiwaan (Nicholas and Geers, 2006). 

         Dalam melakukan intervensi dini kepada ABK, diperlukan kerjasama dari 

berbagai multidisipliner. Guru sebagai salah satu unsur disipliner diharapkan 

berperan penting dalam pelaksanaan intervensi untuk ABK. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Lidz (2003) yang menyatakan bahwa dalam model intervensi pendidikan, 

guru atau pedagog harus menjalankan fungsi dan perannya sebagai ujung tombak dan 

koordinator dari keseluruhan program intervensi yang dilaksanakan. 

         Berdasarkan paparan tersebut, guru haruslah memiliki pemahaman dan 

keterampilan dalam menangani ABK sehingga intervensi pendidikan bagi ABK 

dapat berhasil dan anak dapat berkembang secara optimal. Untuk mencapai hal itu, 

guru sebagai unsur utama di sekolah harus meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan mereka dalam menangani ABK agar mereka dapat memberikan 

layanan pendidikan yang tepat bagi ABK di sekolahnya. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan pelatihan guru tentang 

penanganan anak berkebutuhan khusus di PAUD Peek a Boo School dan Paud 

Permata Bunda Sidoarjo 

 

Metode 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif di 

mana peneliti akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan pelatihan guru tentang 

penanganan anak berkebutuhan khusus di PAUD Peek a Boo School dan PAUD 

Permata Bunda Sidoarjo. Waktu penelitian ini berlangsung selama 2 bulan bertempat 

di PAUD Peek a Boo School dan PAUD Permata Bunda Sidoarjo. Target/subjek 
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penelitian dalam penelitian ini adalah guru PAUD Peek a Boo School yang 

berjumlah 15 orang dan guru PAUD Permata Bunda yang berjumlah 5 orang, kepala 

sekolah dan narasumber pelatihan. 

Data yang digunakan adalah data kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah 

lembar observasi untuk melihat proses pelatihan dan instrument wawancara untuk 

mengumpulkan data dari para subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data (flow 

model) Miles dan Huberman. Analisis data Miles dan Huberman terdiri atas tiga alur 

kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

(Sugiyono,2009:246). 

Pada tahap reduksi data, data yang telah terkumpul, dikurangi, dirangkum dan 

diberi kode. Pengkodean dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan diskusi 

sesuai dengan tujuan penelitian yaitu: (1) perencanaan pelatihan (2) pelaksanaan 

pelatihan, dan (3) evaluasi pelatihan. 

Setelah dilakukan reduksi dan pengkodean, selanjutnya data disajikan (display) 

untuk memudahkan dalam melakukan pemahaman dan analisis. Setelah data 

disajikan, langkah selanjutnya adalah verifikasi. Pada tahap ini dilakukan triangulasi 

data dan analisis sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

Hasil dan Pembahasan 

         Hasil dan pembahasan berikut ini ditulis berdasarkan hasil pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepada reponden (sumber data). 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara kualititatif dan 

dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian. Pelaksanaan pelatihan guru tentang 

penanganan anak berkebutuhan khusus di PAUD Peek a Boo School dan PAUD 

Permata Bunda Sidoarjo, meliputi: 

1. Perencanaan Program Pelatihan 

Sebelum pelatihan dilaksanakan, perlu dilakukan perencanaan sehingga 

pelaksanaan program menjadi terarah. Pertama-tama dilakukan penyusunan topik-

topik yang akan disampaikan dalam pelatihan. Setelah topik ditentukan, selanjutnya 

menyiapkan program pelatihan, materi presentasi, media yang dibutuhkan dll. 

Pelatihan guru tentang penanganan anak berkebutuhan khusus di PAUD Peek a Boo 

School dan PAUD Permata Bunda Sidoarjo terdiri atas 3 pelatihan (yaitu: dasar, 

lanjut dan advance). Pelatihan dimulai dari materi yang mudah sampai dengan yang 

kompleks. Adapun rincian pelatihan tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Pelatihan tahap I (dasar) 

1) Pendidikan inklusif 

2) Karakteristik ABK 

3) BK bagi ABK 

b. Pelatihan tahap II (lanjut) 
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1) Identifikasi ABK 

2) Stategi pembelajaran bagi ABK 

3) Media Pembelajaran bagi ABK 

c. Pelatihan tahap III (advance) 

1) Kurikulum ABK di sekolah inklusif 

2) Program Pembelajarn Individual (PPI) 

3) Langkah aksi menuju sekolah inklusif  

Setelah program pelatihan dirancang, selanjutnya dilakukan penjadwalan 

program pelatihan. Penjadwalan tersebut mempertimbangkan kesediaan waktu dari 

pemateri dan juga guru. Program pelatihan biasanya dilakukan di hari jumat, sabtu 

dan minggu sehingga dapat mengikuti pelatihan secara penuh karena sedang tidak 

mengajar.  

 

2. Pelaksanaan Program Pelatihan 

Pelaksanaan program pelatihan diawali dengan pembukaan dari panitia 

pelaksana. Pada sesi ini biasanya dilakukan pre-test untuk mengetahui kemampuan 

awal peserta. Selanjutnya diisi oleh pemateri sesuai dengan program dan materi yang 

telah dibuat. 

a. Pelatihan tahap I (dasar) 

Pada pelatihan I (dasar), guru diajarkan tentang dasar-dasar tentang 

pendididikan inklusif, karakteristik ABK dan BK bagi ABK. Pelatihan berlangsung 

3-6 hari. Pada pelatihan dasar ini, pelatihan diawali dengan brainstorm tentang 

pendidikan inklusif. Guru diberikan penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan yang 

mendasari pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada materi ini guru diajak untuk 

menyadari hak ABK untuk mendapat pendidikan seperti halnya anak-anak pada 

umumnya atau biasanya dikenal dengan pendidikan untuk semua (education for all). 

Dalam pelaksanaanya, pelatihan diselipi dengan testimony dari para ABK 

dewasa yang dapat bercerita tentang diskriminasi yang dialaminya di sekolah serta 

perkembangan pendidikan inklusif yang sekarang. Dengan kehadiran mereka, 

diharapkan dapat mengetuk pintu hati para guru sehingga mereka bersedia melayani 

ABK dengan ikhlas. Dengan adanya sistem pendidikan inklusif, guru harus siap 

menerima dan menangani ABK di kelasnya.  

Selanjutnya pelatihan dilanjut dengan teori mengenai karakteristik ABK. 

Materi ini diberikan sebagai bekal agar guru selanjutnya dapat mendeteksi atau 

mengidentifikasi jenis ABK di kelasnya masing-masing. Adapun jenis ABK yang 

dijelaskan adalah anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunagrahita, anak tunadaksa, 

anak autis, anak kesulitan belajar, anak ADD/ADHD dan anak lamban belajar.  

Selanjutnya, guru diberikan penjelasan tentang pentingnya BK bagi ABK. 

Tujuan dari materi ini adalah agar guru menyadari peran aktif masing-masing unsur 

agar pelayanan bagi ABK dapat berjalan secara optimal. Unsur-unsur yang terlibat 

bagi pelayanan ABK diantaranya guru kelas, guru pendamping khusus, guru BK, 
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guru mata pelajarab, kepala sekolah, tenaga kependidikan, orangtua dan pihak lain 

yang terkait. 

b. Pelatihan tahap II (lanjut) 

Setelah acara dibuka oleh panitia pelatihan, selanjutnya pemateri memberikan 

materi tahap II. Pada tahap II ini materi pelatihanya adalah tentang cara identifikasi 

ABK, stategi pembelajaran bagi ABK, dan media pembelajaran bagi ABK. cara 

melakukan terapi terhadap anak. Materi identifikasi ABK bertujuan agar guru dapat 

memiliki pemahaman dan keterampilan dalam menemu kenali ABK. Berdasarkan 

studi pendahuluan yang dilakukan, diketahui bahwa mitra mengalami kesulitan 

dalam mendeteksi/diagnosis ABK. Hal ini wajar mengingat rata-rata guru PAUD 

adalah lulusan S1 PG-PAUD, bukan S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB). 

Identifikasi ABK adalah kegiatan yang tidak mudah. Hal ini dikarenakan 

sebelum dapat mendiagnosis anak memiliki kebutuhan tertentu, guru harus 

memahami ciri-ciri dan karakteristik masing-masing kebutuhan khusus. Untuk itu, 

dalam pelatihan ini guru akan diberikan materi tentang perkembangan dan 

pertumbuhan masing-masing ABK dan ciri-ciri, karakteristik ABK. Setelah itu, guru 

diberikan instrumen untuk mendeteksi berbagai jenis ABK. Instrument ini digunakan 

untuk mempermudah guru dalam melakukan identifikasi ABK. 

 Instrumen berisi gejala-gejala atau ciri-ciri yang menjadi karekteristik dari 

jenis kebutuhan khusu tertentu. Adapun jenis-jenis ABK diantaranya: tunanetra, 

tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, lamban belajar, berbakat, tunalaras, gangguan 

komunikasi, ADHD, dan autis. Masing-masing kebutuhan khusus memiliki ciri-ciri 

tertentu, dan ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi guru agar lebih peka dan 

terampil dalam membedakan gejala-gejala yang muncul dari anak. Guru akan dilatih 

menggunakan instrumen identifikasi ABK dan dilatih untuk membedakan masing-

masing gejala yang muncul dan mengidentifikasi anak sesuai dengan gejala yang 

muncul.  

Setelah guru mampu melakukan identifikasi, selanjutnya Pelatihan dilanjutkan 

dengan materi asesmen ABK. Asesmen ABK bertujuan agar guru mampu mengenali 

secara mendalam potensi yang dimiliki anak. Berbeda dengan anak pada umumnya, 

perlu keterampilan khusus dalam mengenali potensi anak karena kadang potensi 

tersebut tak terlihat kasat mata dan hanya bisa dilihat dengan kemampuan tertentu. 

Guru diarahkan untuk menggunakan multi method dalam mengumpulkan informasi 

tentang anak agar data yang dihasilkan lebih valid. Informasi yang dikumpulkan 

meliputi domain perkembangan kognitif, Bahasa, motorik, sosial emosional serta 

kekurangan, kelebihan dan karakteristik anak. 

Selanjutnya guru dilatih untuk memahami strategi pembelajaran yang sesuai 

bagi ABK, Strategi pembelajaran untuk ABK memperhatikan memperhatikan 

kebutuhan masing-masing anak sebagai individu. Sesuai dengan mulai diterapkannya 

kurikulum 2013, pembelajaran seharusnya diarahkan untuk menanamkan karakter 

bangsa kepada peserta didik. Pembelajaran di sekolah inklusif dilaksankan di kelas 
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regular dengan minimal 1 guru kelas didampingi dengan 1 guru pendamping khusus 

di masing-masing kelas. Peran guru kelas dan guru pendamping khusus bersifat 

seimbang dan saling mendukung satu sama lain. GPK juga seharusnya andil dalam 

pengelolaan kelas secara umum dan guru kelas juga ikut memikirkan dan menangani 

ABK yang ada di kelasnya sehingga kedua guru dapat memahami kebutuhan masing-

masing anak. Jadi bukan berarti jika ada ABK itu hanya urusan GPK saja melainkan 

itu menjadi kepentingan dan tanggung jawab bersama.  

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang kegiatan 

pembelajaran antara lain sebagai berikut : 

1) Menyusun Rencana Pembelajaran 

a) Menetapkan Tujuan 

b) Merencanakan Pengelolaan Kelas 

c) Merencanakan Pengorganisasian Bahan 

d) Merencanakan Pengelolaan Kegiatan pembelajaran 

e) Merencanakan Penggunaan Sumber Belajar 

f) Merencanakan Penilaian 

2) Kegiatan pembelajaran 

Pembelajaran di kelas inklusif sebaiknya dilakukan modifikasi Proses 

Pembelajaran antara lain sebagai berikut: 

a) Waktu belajar diperpanjang. 

b) Pembelajaran sewaktu-waktu di laksanakan di kelas khusus (resource room). 

c) Penggunaan alat bantu khusus dalam pembelajaran. 

d) Penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu (dekat dengan guru). 

e) Pemanfaatan siswa “reguler” sebagai tutor. 

f) Pemberian tugas khusus yang berbeda dengan siswa lain.  

g) Pemberian penjelasan/pembelajaran khusus di luar jam belajar umum. 

Selanjutnya guru dilatih untuk dapat menentukan dan membuat media 

pembelajaran yang sesuai bagi ABK. Dalam hal media pembelajaran, anak 

berkebutuhan khusus memerlukan prasarana dan sarana dalam proses pembelajaran 

di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah anak daalam mendapatkan 

informasi serta sebagai akses pendukung ABK. Adapun media yang diperlukan ABK 

adalah sebagai berikut. 

1) Tunanetra/low vision; kaca mata, teleskop, reglet, mesin ketik Braille, dan huruf 

timbul.  

2) Tunarungu;  alat bantu dengar, alat pengukur tingkat pendengaran, speech trainer, 

loop system, media audio-visual, dan kamus sistem isyarat bahasa Indonesia.   

3) Tunagrahita dan berkesulitan belajar; Keping Raba, Alas Raba / Tactile Pooth, 

Foot and Hand, Balace Labirint Spirale, Botol Aroma, Gelas Rasa, dan alat-alat 

peraga, maupun media audio-visual.  

4) Tunadaksa, seperti: ramp (lantai landai sebagai pengganti tangga), kursi roda, 

alat-alat peraga, maupun media audio-visual, buku-buku.  



Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling, 26 Februari 2017 

Tema: “Peran Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Menanggulangi Kekerasan pada Anak” 

 

Adi Buana University Press, ISBN: 978-979-8559-92-1                                                           96 

 

5) Berbakat (gifted and talented) berbagai sarana lainnya seperti: buku-buku 

referensi, alat praktek, laboratorium, alat kesenian dan olah raga dan fasilitas IT, 

yang memadai untuk memenuhi rasa ingin tahu dan minat anak berbakat. 

c. Pelatihan tahap III (advance) 

Pada pelatihan tahap III ini, pelatihan diawali dengan metari tentang 

kurikulum. Dengan pelatihan ini diharapkan guru dapat memodifikasi kurikulum 

yang diberlakukan di kelasnya sesuai dengan kemampuan anak. Kurikulum yang 

digunakan di sekolah inklusif pada umunya adalah kurikulum nasional. Sedangkan 

dalam rangka melayani anak-anak berkebutuhan khusus, sekolah harus mengadaptasi 

kurulum tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak. Adapun metode 

adaptasi yang digunakan adalah dengan menggunakan eskalasi, duplikasi, 

modifikasi, substitusi dan omisi. Sedangkan dalam pelaksanaanya, adaptasi dapat 

diaplikasikan pada aspek tujuan pembelajaran, materi, proses maupun evaluasi 

seperti pada grafik berikut ini. 

 

 
Keterangan:  

Eskalasi (escalation) = kenaikan, duplikasi (duplicating) = peniruan, modifikasi 

(modification) = perubahan, subtitusi (substitution) = penggantian, dan omisi 

(omission) = penghapusan.  

         Selanjutnya guru diajarkan cara membuat Program Pembelajaran Individual 

(PPI). Materi PPI ini bertujuan agar guru dapat menyusun PPI sesuai dengan 

kebutuhan masing-masing anak. PPI adalah program layanan individu untuk ABK. 

Selanjutnya, guru harus mengenal karakteristik anak, sehingga metode mengajar, 

layanan terapi yang diberiksn sesuai dengan karakteristik dan kekurangan anak. 

Dengan pelatihan ini, diharapkan guru dapat memiliki keterampilan tersebut sebagai 

bekal dalam memberikan pelayanan yang optimal pada ABK di sekolah masing-

masing. 

         Program pembelajaran individu siswa yang disusun berdasarkan kemampuan, 

cara, dan kecepatannya sendiri. Dengan bantuan PPI, individu siswa secara bertahap 

dapat menunjukkan peningkatan kemampuan belajar melalui pendekatan, perhatian, 

cara, dan tindakan tertentu. Penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian PPI harus 

menerapkan asas kerja sama, dengan melibatkan: guru, siswa tutor sebaya, orang-tua 
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siswa, dan Guru Pembimbing khusus. Penyusunan PPI mempertimbangkan: tujuan 

pembelajaran; kegiatan belajar-mengajar (materi, metode, media, evaluasi), dan 

layanan pendukung. Tahapan penyusunan PPI adalah sebagai berikut: 

1) Mempelajari profil siswa berdasarkan hasil identifikasi dan assessment sebagai 

sumber informasi karakter layanan siswa. 

2) Menentukan kemampuan pembelajaran siswa yang paling mendasar perlu 

ditingkatkan. 

3) Menentukankekuatan dan kelemahan siswa terhadap pokok bahasan dari mata 

pelajaran tertentu. 

4) Membuat tujuan umum (kompetensi dasar). 

5) Membuat tujuan khusus (indikator). 

6) Menyusun KBM (materi, media, metode, evaluasi). 

7) Menentukan alokasi waktu, tempat, dan pihak yang terlibat. 

         Selanjutnya guru diberikan materi tentang langkah aksi menuju sekolah 

inklusif. Dengan materi ini diharapkan guru dapat mulai merencanakan kelasnya 

menjadi kelas yang ramah bagi ABK. Secara keseluruhan, masing-masing tahap 

dilaksanakan selama 3-6 kali pertemuan. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan dengan 

metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan demotrasi. Sedangkan media yang 

digunakan antara lain laptop, LCD proyektor, alat-alat tulis untuk membuat media 

pembelajaran dll. 
 

3. Evaluasi Program Pelatihan 

         Seperti yang diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sebanyak 3 

tahap yakni pelatihan I, II, dan III. Untuk mengevalusi hasil pelatihan selanjutnya 

kepala sekolah dan narasumber membandingkan hasil pre-test dan post-test yang 

dilakukan di awal pelatihan pada tahap I dan di akhir pelatihan tahap III. Dari 

perbandingan kedua skor pre-test dan post-test, selanjutnya dapat diketahui nilai dari 

masing-masing peserta. Pada pelatihan ini, terdapat nilai minimum. Untuk guru yang 

tidak lulus nilai minimum, disarankan untuk mengulang pelatihan sesi remidi atau 

pelatihan tahap berikutnya. sebelum mengikuti pelatihan tahap selanjutnya tersebut, 

guru selalu didampingi oleh senior guru yang memahami ABK. Hal ini dilakukan 

agar siswa ABK di kelas tetap dapat terlayani dan guru tersebut juga dapat belajar 

dari guru senior secara empiris. 

 

Kesimpulan 

         Pelaksanaan pelatihan guru tentang penanganan anak berkebutuhan khusus di 

PAUD Peek a Boo School dan Paud Permata Bunda Sidoarjo adalah sebagai berikut. 

1. Pada tahap perencanaan program pelatihan guru ini dilakukan dengan 

menganalisis analisis kebutuhan-kebutuhan guru tentang penanganan ABK. 

Materi yang diberikan berjenjang dari yang mudah menuju yang sulit. Program 

pelatihan ini dilaksanakan 3 tahap (yaitu dasar, lanjut dan advance).  
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2. Pelaksanaan pelatihan disampaikan dalam 3 tahap dengan masing-masing tahap 

dilaksanakan 3-6 kali pertemuan. Teknik yang digunakan selama pelatihan adalah 

ceramah, diskusi dan demonstrasi. 

3. Evaluasi pelatihan dilakukan dengan desain komparasi pre-test dan post-test. 
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