
I. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA 

3.1 Gambaran Umum Kota Ambon 

Berdasarka peta pulau Ambon, baik yang terdapat pada kantor Bapeda tingkat II 

kotamadya Ambon maupun pada kantor statistik propinsi Maluku, dengan jelas dapat dilihat 

bahwa letak kotamadya daerah tingkat II Ambon secara geografis berbeda pada posisi: 3 derajat 

– 4 derajat lintang selatan dan terletak antara 128 derajat – 129 derajat bujur timur. 

Kotamadya Ambon sebagaimana diketahui terdiri dari 3 kecamatan yakni: kecamatan 

Sirimau dengan ibu kotanya Karang Panjang, memiliki 10 kelurahan dan 9 buah desa, memiliki 

luas keseluruhan adalah: 11.211,32ha, kecamatan Nusaniwe dengan  ibu kota Amahusu, 

memiliki 8 kelurahan dan 5 buah desa dengan luas keseluruhan mencapai: 8.334,52ha, 

kecamatan Baguala dengan ibu kota Passo memiliki 2 buah kelurahan dan 16 buah desa, dengan 

luas keseluruhan mencapai: 15.879,00ha. Sehingga luas keseluruhan wilayah kotamadya Ambon 

mencapai: 35.924,84ha, terdiri dari 254,45km² wilayah daratan dan sebahagian besar sisinya 

adalah lautan. 

Secara geografis wilayah kotamadya Ambon memiliki batas-batas wilayah sebagai 

berikut: a) sebelah utara berbatasan dengan wilayah petuanan desa Hitu, kecamatan Leihitu 

kabupaten Dati II Maluku Tengah. b)  sebelah selatan berbatasan dengan laut Banda. c) sebelah 

timur berbatasan dengan  petuanan desa Suli, wilayah kecamatan Salahutu, kabupaten Dati II 

Maluku Tengah. d) sebelah barat berbatasan dengan wilayah petuanan desa Hatu, wilayah 

kecamatan Leihitu kabupaten Dati II Maluku Tengah. 

 

3.1.1 Keadaan Penduduk Sebelum dan Sesudah Konflik 

Secara universal kota apapun di dunia ini pasti terhiasi oleh adanya aspek heterogenitas 

tak terkecuali termasuk heterogenitas penduduknya. Kota Ambon pun menjadi salah satu kota 

dengan heterogenitas suku dan ras yang mendiami kota ini. Diantaranya adalah Arab, Buton 

(yang telah menetap hingga 5 generasi), Tionghoa yang pada mulanya datang untuk berdagang. 

Disamping itu terdapat pula Suku Minahasa, Jawa, Minang yang telah lama datang ke Ambon. 

Sedangkan, sebagian besar penduduk adalah orang Ambon yang merupakan keturunan langsung 

suku-suku Alifuru, penduduk asli Maluku yang merupakan rumpun ras Papua-Melanesoid 

(Melanesia) yang berkulit gelap. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Melanesia


Dahulu kala, kota Ambon termasyur hingga keseluruh dunia dan menjadikan kota ini 

sebagai tempat tujuan bagi berbagai negara-negara Eropa yang sedang melakukan pencarian atas 

3G, Gold, Glory & Gospel. Gold berarti kekayaan, Glory berarti kejayaan dan Gospel berarti 

misi penginjilan. Maka itu, tidak mengherankan bila sekarang banyak penduduk Ambon yang 

memiliki raut wajah yang mirip seperti orang Eropa (Terutama orang Belanda dan Portugal) dan 

Arab, sebagai akibat dari perkawinan campur para pendahulu mereka dimasa lalu. Namun pada 

tahun 1999 tepatnya pada tanggal 19 bulan Januari, terjadi konflik horizontal bermotif SARA 

mengakibatkan aktifitas penduduk sempat terhenti dan berjalan kembali namun tetap diliputi rasa 

cemas. Hal ini pun berakibat pada perpindahan pemukiman penduduk. Dulu penduduk berbeda 

agama dan suku dapat hidup saling bertetangga satu dengan yang lain, namun saat ini sudah 

tidak ada lagi hidup bertetangga dengan penduduk yang berbeda keyakinan dalam hal ini agama. 

Saat ini yang terjadi adalah ada satu-satu titik wilayah tertentu yang hanya dihuni oleh penduduk 

dengan keyakinan yang sama. Apabila di daerah tersebut terdapat penduduk dengan keyakinan 

yang mayoritas, maka penduduk dengan keyakinan minoritas itu harus meninggalkan tempat 

atau wilayah yang mana menjadi tempat mereka lahir dan bertumbuh. 

Hal ini pun terjadi pada lingkungan pendidikan. Jika sebuah sekolah memiliki mayoritas 

guru dan murid pada satu keyakinan tertentu dan apabila sekolah tersebut berada pada daerah 

mayoritas maka yang menjadi minoritas mau atau tidak akan berpindah ke tempat dimana 

mereka menjadi mayoritas.  

3.1.2  Pendidikan 

1. Jumlah SLTA di Kota Ambon   

Berdasarkan data sementara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, 

tingkat pendidikan di kota Ambon semakin membaik dibandingkan dengan tahun-tahun 

sebelumnya, yang ditandai dengan rasio murid-guru, rasio guru-sekolah, jumlah kelulusan, nilai 

kelulusan, serta jumlah sarana pendidikan yang tersedia. Peningkatan ini lebih disebabkan karena 

membaiknya situasi keamanan sejak 2003 yang mempengaruhi partisipasi dan dukungan 

terhadap sektor pendidikan. Peningkatan potensi siswa, kualitas guru serta akses yang semakin 

memadai terhadap peningkatan mutu pendidikan di tahun 2005 menjadi hal-hal pelengkap 

membaiknya tingkat pendidikan provinsi hingga saat ini. 

Sekolah menengah atas di kota Ambon sendiri berjumlah 35 sekolah dengan rincian 

antara lain : SMA negeri berjumlah 15 sekolah, SMA swasta berjumlah 18 sekolah, Madrasah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
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Aliyah Negeri setingkat SMA berjumlah 1 sekolah, dan  Madrasah Aliyah Swasta setingkat 

SMA berjumlah 1 sekolah. SMA Negeri 2 Ambon ada dalam salah satu dari 15 sekolah Negeri 

yang berada di wilayah kota Ambon. Dalam hal ini, SMA Negeri 2 Ambon pun berada pada 

wilayah yang mayoritas penduduknya adalah beragama kristen sehingga sampai dengan saat ini 

siswa yang mendominasi adalah siswa yang ber-agama Kristen. 

3.2  Sejarah  SMA Negeri 2 Ambon 

SMA Negeri 2 adalah salah satu lembaga pendidikan tingkat sekolah menengah atas yang 

terletak di pusat kota Ambon. Menurut penuturan  kepala sekolah SMA Negeri 2 Ambon(periode 

saat ini) dan bapak Hans Manusiwa (mantan guru SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ambon 

yang aktif mengajar sejak tahun 1955), SMA Negeri 2 mulai terbentuk pada tahun 1957 

bersama-sama dengan SMA Negeri 1 dalam satu lokasi.
1
  SMA  Negeri 2 Ambon resmi 

terbentuk pada hari Senin, minggu ke-3 di bulan Juli, tahun 1957 yang  jatuh pada tanggal 15, 

saat itu bernama SMA B Negeri 2 Ambon. Hingga tahun 1956, sekolah masih merupakan 

kesatuan dengan nama SMA. Barulah pada tahun 1957, SMA terpecah menjadi dua bagian yakni 

SMA A Negeri 1 Ambon di bawah pimpinan bapak Pieter dan SMA B Negeri 2 Ambon di 

bawah pimpinan bapak J. Pattikawa. Kemudian pada tahun 1960 bapak Pattikawa diceritakan 

menjabat sebagai kepala urusan bahasa Indonesia. SMA B Negeri 2 saat itu hanya memiliki satu 

jurusan yaitu jurusan SE(sosial ekonomi). Baru pada tahun 1965 SMA B Negeri 2 memiliki 

empat jurusan pelajaran yang disebut gaya baru yaitu ilmu pasti,  ilmu alam, ilmu sosial dan 

bahasa.
2
  

Seiring dengan berjalannya waktu SMA Negeri 2 Ambon mengalami perombakan 

sekolah karena lama termakan usia dan disamping itu juga peminat atau siswa yang ingin 

bersekolah di SMA B Negeri 2 semakin banyak, maka perlu dilakukan renovasi. Tahun 1983, 

gedung SMA B Negeri 2 Ambon dibongkar dan dibangun gedung yang baru dengan tiga lantai.
3
 

Hingga tahun 1984, gedung sekolah yang baru sudah dapat dipakai untuk proses belajar-

mengajar  namun gedung sekolah SMA Negeri 2 Ambon yang baru dengan tiga lantai 

diresmikan pada tahun 1985.
4
 Gedung SMA Negeri 2 Ambon yang ada dan masih digunakan 
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hingga saat ini merupakan hasil dari perombakan dan renovasi yang dilakukan pada tahun 1983 

dengan luas lahan sekolah 3240m². 

Dari tahun 1957  hingga saat ini SMA Negeri 2 Ambon telah dipimpin oleh delapan 

orang kepala sekolah, antara lain: Drs. J. Pattikawa, BA (1957 - 1960),  Drs. O. Noya (1960 - 

1970), Drs. Th. Telapary (1970 - 1979), F. A. Hitipeuw, BA (1979 - 1987), Drs. F. Nendisa 

(1988 - 1998), Drs. Ny. S. Siahaya (1999 - 2002), Drs. D. Nanulaitta (2002 - 2009), F. Th. 

Pentury. S,Pd (2009 - sekarang). 
5
  

 

3.3  Pemahaman Peserta Didik di SMA Negeri 2 Ambon Tentang Bullying 

Berdasarkan hasil penilitian lapangan yang dilakukan di SMA Negeri 2 Ambon, bullying 

kebanyakan dimengerti sebagai adanya kontak fisik dalam hal ini adalah perkelahian. Namun 

banyak juga siswa bahkan guru yang diwawancarai tidak mengetahui apa itu bullying. kata 

bullying seperti masih asing dalam pendengaran kebanyakan siswa dan guru yang diwawancarai. 

  Menurut wawancara dengan kelompok hari pertama, ada dua orang siswa yang 

memahami bullying sebagai tindakan mengganggu teman yang lain, mengucilkan teman dan 

menghina teman yang lebih lemah keadaannya dibandingkan dengan teman yang menghina.
6
 

Sedangkan pemahaman lain namun hampir sama datang dari ketua osis yang memahami bullying 

sebagai tindakan yang mengganggu ketentraman orang lain yang dilakukan oleh pelaku. Tapi 

akan dikatakan sebagai bullying ketika korban atau orang yang diejek merasa tersinggung 

dengan ejekan yang diterima”. 
7
 Ada juga guru yang mengemukakan pendapatnya tentang 

bullying dengan mengatakan bullying adalah tindakan merugikan, bukan hanya merugikan orang 

lain, namun juga merugikan diri sendiri sebagai pelaku. Karena melakukan tindakan bullying itu 

memerlukan tenaga dan emosi yang besar. Sayangnya tenaga dan emosi yang besar itu 

dasalurkan pada tindakan yang salah”. 
8
 pemahaman guru ini muncul ketika diberitahukan 

sedikit pengertian dan situasi bullying. Ada salah seorang murid yang melihat bullying dari segi 

berkelompok, bullying adalah ketika kelompok yang kuat menindas seseorang yang lemah atau 

kelompok yang lemah”.
9
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Dari empat kelompok FGD yang terdiri dari 1 kelompok perempuan, 1 kelompok laki-

laki, dan 2 kelompok gabungan yang diwawancarai, hanya sekitar 7 siswa yang mengerti tentang 

situasi bullying yang sebenarnya. Dalam setiap kelompok, ada yang terdiri dari 7 siswa dan ada 

juga yang terdiri dari 8 siswa. Siswa-siswa yang mengerti situasi bullying kebanyakan adalah 

siswa perempuan. Siswa-siswa perempuan memahami bullying sebagai suatu tindakan yang 

bukan hanya menyangkut kekerasan fisik, namun ketika ada seseorang yang mengeluarkan kata-

kata kasar dalam hal ini berupa makian atau hinaan kepada temannya dan teman ini merasa 

tersinggung, maka orang yang mengeluarkan kata makian tersebut telah melakukan bullying.
10

 

Dalam hal ini apa yang menjadi pemahaman beberapa siswa yang diwawancarai pada 

hari yang berbeda tentang bullying sudah menjawab teori yang mengatakan bahwa bullying 

adalah sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan 

oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang kuat di sini tidak hanya berarti kuat secara fisik, tapi 

bisa juga kuat secara mental.
11

 Walaupun tindakan kekerasan jelas-jelas merupakan tindakan 

yang dapat dikategorikan juga sebagai tindakan bullying, namun pemahaman yang sesungguhnya 

lahir bukan hanya ketika ada kekerasan secara fisik. Karena bisa saja kekerasan secara fisik 

bersumber dari adanya ejekan-ejekan ringan. Apalagi budaya masyarakat Maluku lebih dominan 

dengan kekerasan atau kekasaran sehingga terkadang kekerasan pun dianggap lazim atau 

merupakan hal yang biasa terjadi. 

Dari apa yang terungkap melalui wawancara, dapat dianalisa bahwa kurang adanya tingkat 

kesadaran masyarakat di sekitar lingkungan sekolah, dalam hal ini keluarga dan lingkungan 

tentang kebiasaan kekerasan atau tindakan kasarpun berpengaruh terhadap pemahaman anak 

tentang kekerasan atau tindakan kasar itu sendiri. Ada beberapa orang tua yang menganggap 

kekerasan yang dilakukan oleh anak usia remaja merupakan hal yang wajar dan merupakan salah 

satu tahap pertumbuhan yang harus anak lalui.
12

 Tanpa orang tua sadari bahwa anggapan atau 

pemahaman seperti demikian turut melanggengkan tindakan kekerasan yang terjadi di kalangan 

siswa SMA. Anggapan seperti demikian dari orang tua turut memperkuat pandangan Erik 

Erikson yang mengemukakan bahwa anak usia remaja belum memiliki identitas yang jelas dan 

dia mengalami krisis identitas.
13

 Oleh sebab itu masa remaja seringkali dihubungkan dengan 
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stereotip mengenai penyimpangan, tidak normal, dan ketidakwajaran. Padahal apa yang tidak 

normal kelihatannya dalam diri remaja, justru adalah hal yang normal. Remaja untuk pertama 

kalinya mulai melepaskan diri dari berbagai tokoh otoritas demi memperoleh kebebasannya. 

Orang tua misalnya, secara alamiah menolak untuk memberikan kebebasan kepada remaja. Jadi 

pada saat yang sama, remaja juga menyadari dan beranggapan bahwa mereka tidak diizinkan 

untuk bertumbuh, sehingga mereka merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan 

pemberontakan terus-meneus. Maka tidak mengherankan apabila masa remaja ada banyak 

tindakan yang kurang bertanggung jawab yang dilakukan oleh anak usia remaja.
14

  

Anak yang berusaha untuk lepas dari sosok otoriter yakni orang tua, orang tua yang 

menganggap tindakan kasar yang dilakukan anak usia sekolah dalam hal ini usia remaja 

merupakan salah satu proses tumbuh kembang yang harus anak lewati menjadi alasan yang 

sangat kuat mengapa anak usia sekolah identik dengan tindakan kekerasan bahkan tindakan 

kekerasan itu dilakukan kepada orang yang usianya lebih tua dari anak itu sendiri. 

 

3.4 Perbedaan Tindakan Kekerasan Yang Dilakukan Antara Siswa Perempuan dan Siswa 

Laki-Laki Ataupun Sebaliknya. 

Sejalan dengan penilitian dan pengumpulan data yang dilakukan, peneliti telah berusaha 

meminta data siswa yang bermasalah atau yang terlibat dalam masalah, namun dari wakil bidang 

kesiswaan maupun dari guru bimbingan konseling tidak memberikan data siswa bermasalah 

yang peneliti butuhkan. Akhirnya peneliti melakukan upaya sendiri dengan bertanya melalui 

siswa dan siswi yang menjadi narasumber pada FGD tentang siswa bermasalah dan mulai 

mencari siswa yang bersangkutan untuk diwawancarai. 

1. Bullying Yang Bersumber Dari Melihat/ Mengamati Perilaku Orang Tua di Rumah dan 

Guru di Sekolah 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMA Negeri 2 Ambon, hampir semua 

guru menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa perilaku buruk anak di sekolah bisa 

saja karena meniru tindakan kasar orang tua di rumah.
15

  Ada juga guru yang menjawab karena 

didikan orang tua terhadap anak di rumah, perlakuan orang tua yang tidak adil terhadap anak 

                                                           
14

 Daniel, Nuhamara, Pendidikan Agama Kristen Remaja, (Bandung, Jurnal Info Media, 2008), 11. 
15

 Wawancara dengan bpk. FP selaku kepala sekolah SMA Negeri 2 Ambon, 11 Pebruari 2013 



sehingga anak mencari pelampiasan di luar rumah.
16

 Kontrol orang tua yang terlalu lemah 

terhadap pergaulan anak pun menjadi salah satu alasan anak melakukan tindakan bullying 

terhadap temannya di sekolah.
17

 Banyak juga siswa yang menjawab seperti jawaban guru dan 

juga karena di rumah mungkin ada anak yang mendapat perlakuan kasar dari saudara-saudaranya 

yang lebih tua usianya.
18

 Namun dari semua tanggapan, hanya ada satu orang murid yang 

menjawab bahwa dia melakukan tindakan kekerasan atau bulying karena meniru perbuatan orang 

tuanya di rumah; orang tua di rumah selalu menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan 

masalah. Ada sedikit kesalahan, selalu diselesaikan dengan pukulan. Terkadang ibu membela 

kami di depan bapak tapi terkadang ibu juga membela bapak. Karena saya merasa cara seperti 

demikian merupakan cara penyelesaian masalah yang baik, jadi kami pun menerapkan hal yang 

sama kepada teman-teman di sekolah.
 19 

 

Hal ini menggambarkan bahwa sesuatu yang sangat ia yakini untuk menuntaskan 

kesalahpahaman yang ia alami adalah dengan cara kekerasan seperti yang ia tiru dari dalam 

keluarganya. Kenyataan ini memperkuat pernyataan anak akan meniru berbagai nilai dan 

perilaku anggota keluarga yang ia lihat sehari-hari sehingga menjadi nilai dan perilaku yang ia 

anut (hasil dari imitasi). Sehubungan dengan perilaku imitasi anak, jika anak dibesarkan dalam 

keluarga yang mentoleransi kekerasan atau bullying, maka ia mempelajari bahwa bullying adalah 

suatu perilaku yang bisa diterima dalam membina suatu hubungan atau dalam mencapai apa 

yang diinginkannya, sehingga kemudian ia meniru perilaku bullying tersebut.
20

 

Tidak sedikit murid yang menjawab bahwa tindakan kekerasan di sekolah yang siswa 

lakukan adalah karena meniru tindakan guru. Guru yang menghukum siswa dengan keras 

(menjewer kuping, menampar dengan keras, membentak di depan banyak orang, mengeluarkan 

kata makian kepada siswa).
21

 Menurut guru-guru sendiri, tidak ada guru yang menghukum siswa 

jika siswa itu tidak melakukan kesalahan.
22

 Namun tanpa guru sadari atau amati, hukuman 

seperti demikian hanya mendatangkan dua kemungkinan bagi siswa. Pertama adalah dengan 

siswa kembali mengulangi tindakan guru kepada temannya atau mental siswa yang terguncang 

karena merasa dipermalukan dengan mendapat hukuman dari guru. Budaya bersuara besar 
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(membentak dengan nada suara yang tinggi) sudah menjadi kebiasaan orang Ambon, lemah 

lembut tidak akan berpengaruh terhadap siswa.
23

 Pernyataan dari beberapa guru ini memperkuat 

dan memperjelas alasan siswa melakukan tindakan kekerasan terhadap teman-temannya di 

sekolah. Hanya ada beberpa guru yang memberikan tanggapan menyelesaikan masalah dengan 

duduk bersama dan membahas penyebabnya serta mencari solusinya.
24

 

Peneliti pernah menyaksikan ada seorang siswa bermasalah NS yang orang tuanya 

dipanggil ke sekolah kemudian orang tuanya mengatakan kepada gurunya agar anaknya ditampar 

saja supaya jera dan tidak lagi melakukan kesalahan. Padahal menurut keterangan beberapa 

siswa yang menjadi teman NS, orang tua NS bukan baru pertama kali di panggil oleh pihak 

sekolah. Peneliti menganggap bahwa orang tua pun turut menjadi sumber kesalahan yang anak 

lakukan. Mental NS dijatuhkan baik oleh guru maupun orang tuanya sendiri.  

Peneliti mendapat jawaban untuk pertanyaan ini sebagai berikut: kelompok siswa laki-

laki yang lebih banyak mengaku tentang adanya tindakan meniru orang tua di rumah dan guru di 

sekolah dalam hal melakukan tindakan kekerasan bagi temannya di sekolah. Guru sebagai 

panutan dan orang tua sebagai sosok yang seharusnya menjadi tempat anak menceritakan semua 

kejadian yang anak alami telah menjadi sosok yang agak menyeramkan bagi anak bahkan bagi 

peneliti sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa kesalahan yang anak lakukan bukanlah sepenuhnya 

kesalahan anak itu sendiri. Anak menjadi tidak terbuka terhadap orang tua karena orang tua tidak 

lagi dianggap sebagai sosok pelindung melainkan sebagai penghukum apabila anak melakukan 

kesalahan sehingga ketika ada kesalahan yang dilakukan oleh anak pun, anak berusaha untuk 

menyembunyikannya dari orang tua. Bahkan yang lebih parah adalah ketika anak menjadikan 

orang tua sebagai panutan dalam melakukan tindakan kekerasan. 

  

2. Pengaruh Faktor Lingkungan Pergaulan dan Tidak Adanya Pengendalian Diri 

Pada masanya, remaja memiliki keinginan untuk tidak lagi tergantung pada keluarganya 

dan mulai mencari dukungan dan rasa aman dari kelompok sebayanya.
25

 Kelompok diskusi 

terarah yang dilakukan dengan kelompok murid laki-laki maupun murid laki-laki yang tergabung 

dalam kelompok gabungan yang paling banyak menjawab bahwa faktor lingkunganlah yang 

menyebabkan siswa saat ini sering melakukan bullying. Jika kami tidak ikut duduk-duduk 
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dengan teman-teman di lingkungan, nanti ada saja ejekan yang akan kami terima.
26

 ada juga 

siswa yang menjawab bahwa di lingkungan rumahnya itu merupakan tempat yang sering terjadi 

perkelahian, dimana setiap laki-laki yang sudah remaja harus bersama-sama terlibat dalam 

perkelahian tersebut termasuk dirinya sendiri pun mau tidak mau ikut terlibat.
27

 Sejalan dengan 

pengakuan siswa VS, ketua osis pun mengakui akan kejadian tersebut, dimana ketua osis 

bertetangga dengan siswa VS. apabila ada remaja laki-laki yang tidak ikut mengambil bagian 

dalam perkelahian akan diejek dengan sebutan “banci”, hingga pernah semua pendeta dan 

majelis yang bertempat di wilayah tersebut turun ke jalan dan membuat ibadah yang 

mengundang semua pelaku perkelahian dengan maksud agar mereka jera, namun ternyata warga 

yang terlibat perkelahian tidak juga jera.
28

 

Sedangkan pada kelompok perempuan, kebanyakan bullying terjadi karena tidak mampu 

mengendalikan emosi. Emosi yang ada dalam diri seseorang merupakan karakter orang tersebut, 

namun kembali lagi bahwa karakter itu terbentuk sejak seseorang mulai belajar dari dalam 

kehidupan keluarganya.
29

 Paling sering terjadi perkelahian antar siswa perempuan di dalam kelas 

hanya karena masalah memperebutkan  teman laki-laki mereka. Bahkan ketika ada guru yang 

datang untuk melerai tetapi kedatangan guru malah dicegah oleh teman-teman dari dua siswi 

yang terlibat perkelahian.
30

 Di dalam kelompok gabungan pun ada dua orang siswa yang 

mengaku pernah saling memukul di dalam kelas bahkan ketika sedang terjadi proses belajar 

mengajar. Hanya karena siswa laki-laki yang terbiasa mengganggu teman-temannya di kelas 

mulai mengganggu temannya salah seorang siswa perempuan di kelas, siswa perempuan ini lalu 

melompati bangku temannya hanya supaya bisa memukul siswa laki-laki yang 

mengganggunya.
31

 

Fakta di atas menjelaskan bahwa faktor pergaulan dan lingkungan sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan remaja. Dalam hal ini masalah khas remaja juga mendapat tempat dalam 

mengamati fakta yang terjadi, yaitu masalah yang timbul akibat status yang tidak jelas pada 

remaja, seperti masalah pencapaian kemandirian, kesalahpahaman atau penilaian berdasarkan 

stereotip yang keliru, adanya hak-hak yang lebih besar dan lebih sedikit kewajiban dibebankan 
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oleh orangtua.
32

 Fakta di atas juga sejalan dengan teori kekerasan J.J Rousseau yang mengatakan 

Rousseau mengungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu polos, mencintai diri secara 

spontan, serta tidak egois. Peradaban serta kebudayaanlah yang menjadikan manusia kehilangan 

sifat aslinya.
33

 Dalam hal ini, pergaulan yang siswa dan budaya masyarakat sekitar telah 

membentuk karakter siswa itu sendiri, ditambah dengan budaya kekerasan dan cepat tersinggung 

yang terbentuk pasca konflik. Baik laki-laki maupun perempuan dalam hal ini memiliki karakter 

emosi yang sama. 

 

3. Bullying Menuju Perkosaan 

Dari beberapa kelompok siswa yang diwawancarai di SMA Negeri 2 Ambon, hanya ada 

dua orang siswa yang diketahui menjadi korban bullying yang menuju perkosaan. Namun hanya 

satu yang bisa peneliti wawancarai. Menurut pengakuan korban, hanya karena dia sering diejek 

teman-teman laki-lakinya tetapi dia tidak menghiraukan ejekan teman-temannya itu sehingga dia 

dijuluki “perempuan belagu”. Suatu kali dia diejek oleh teman-temannya dan dia tetap tidak 

menghiraukannya, hingga teman-temannya itu mengikutinya ke tempat tujuannya tetapi sebelum 

sampai di tempat tujuannya, mereka mencegat dia dan mengancam akan memperkosa dia apabila 

dia masih tetap bersikap diam dan tidak menghiraukan ketika ditegur. Pada hari lainnya, dia 

berusaha untuk membalas teguran yang bersifat ejekan teman-temannya itu tetapi ejekan yang 

diberika oleh teman-temannya semakin tidak sopan.
34

 

Fakta yang dialami oleh siswa ini telah mengarah pada kekerasan dengan dampak 

kriminal yang harus diterima pelaku. Hal ini juga sejalan dengan teori kekerasan seksual dan 

jender yang selalu menjadikan perempuan sebagai korban. 

Bullying yang menuju perkosaan pun menurut pengamatan dan analisa peneliti 

merupakan kekerasan yang terjadi karena adanya pengaruh lingkungan dan yang lebih banyak 

terpengaruh adalah kaum laki-laki. Dari apa yang diamati selama ini, kaum perempuan yang 

lebih sering menghadiri kegiatan-kegiatan atau aktifitas-aktifitas spiritual dalam hal ini ibadah. 

Sehingga kaum perempuan lebih jarang atau lebih sedikit jumlahnya yang melakukan tindakan 

kekerasan. Hal ini dikarenakan dalam ibadah tidak ada pembenaran tentang tindakan kekerasan. 

Berbeda dengan kaum laki-laki yang menurut pengamatan peneliti, jarang atau sedikit sekali 
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terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan spiritual. Sehingga yang lebih banyak terpengaruh 

lingkungan, yang lebih banyak melakukan tindakan kekerasan adalah kaum laki-laki. 

 

4.  Bullying Verbal Dan Fisik 

Kedua jenis bullying ini adalah jenis bullying yang paling sering terjadi di kalangan anak 

sekolah. Dalam pengamatan yang peneliti lakukan, bahkan tidak sedikit anak sekolah yang 

menjadikan gurunya sebagai korban bullying secara verbal. Namun tidak sedikit juga guru yang 

menjadi jalan atau menunjukkan jalan bagi siswa melakukan bullying verbal baik kepada sesama 

siswa ataupun kepada guru. 

  Sindiran atau ejekan akan dikatakan sebagai tindakan bullying apabila korban merasa 

tersakiti atas perlakuan yang diterimanya. Persoalannya adalah budaya masyarakat di Ambon 

yang melegalkan bullying menjadi tindakan biasa yang harus dilewati setiap orang pada 

masanya. Tanpa disadari adalah budaya itu mengakar dan akan menjadi kebiasaan yang sulit 

dilepaskan sehingga terbawa sampai keluar dari lingkungan keluarga. Bahkan sekalipun seperti 

yang sudah dijelaskan diatas bahwa  kaum perempuan lebih banyak mengikuti kegiatan spiritual 

sehingga lebih sedikit melakukan tindakan kekerasan. Namun dalam hal ini kaum perempuan, 

khususnya siswa di sekolah telah mengalami kesetaraan dalam hal melakukan tindakan 

kekerasan. Yang menjadi perbedaannya adalah siswa laki-laki melakukan tindakan kekerasan 

karena pengaruh lingkungan sehingga ada yang menuju pada perkosaan dan pencurian. Siswa 

perempuan melakukan tindakan kekerasan semata-mata hanya karena membela diri dan merasa 

harus melindungi dirinya. 

 

3.5 Bentuk-bentuk pendampingan 

Di SMA Negeri 2 Ambon, ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Bidang inilah 

yang mengurus dan menangani siswa dan siswi yang bermasalah di sekolah. Bidang ini juga 

membawahi langsung proses bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru bimbingn konseling 

kepada murid yang punya masalah. 

Selain pendampingan yang dilakukan dari wakasek kesiswaan melalui guru bimbingan 

konseling, sejak awal murid masuk untuk menuntut ilmu di SMA Negeri 2 Ambon sudah ada 

perjanjian yang harus disetujui dan dipatuhi bersama antara murid, orang tua wali dan pihak 

sekolah. Perjanjian itu berupa bobot pelanggaran tatatertib sekolah SMA Negeri 2 Ambon. 



Dalam bobot pelanggaran tersebut berisi poin-poin yang akan dikenakan kepada siswa apabila 

siswa melakukan pelanggaran dan apabila poin tersebut sudah mencapai kesepakatan yang telah 

ditandatangi, maka siswa akan dikeluarkan atau dipindahkan dari SMA Negeri 2 Ambon.
35

 

Dalam bobot pelanggaran tatatertib sekolah SMA Negeri 2 Ambon pun sudah terdapat 

jenis pelanggaran yang berkaitan baik secara langsung atau pun tidak tentang tindakan bullying, 

diantaranya; perkelahian, intimidasi/ancaman disertai dengan kekerasan, pelecehan, asusila, 

senjata tajam, ketertiban. Dalam beberapa poin tersebut masih  ada poin-poin kecil yang lebih 

terperinci tentang tindakan dan jumlah sangsi poin yang akan dikenakan apabila siswa 

melanggar. Namun ada juga guru yang berusaha untuk mengarahkan anak yang telah melanggar 

banyak aturan dalam bobot pelanggaran dengan cara mendatangi siswa ke rumah dan berbicara 

langsung serta mengamati keadaan sehari-hari siswa.
36

 

 

3.6 Rangkuman 

 Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa, bullying yang terjadi di 

kalangan siswa adalah merupakan pengulangan yang pernah siswa alami sebelumnya. Siswa juga 

sekedar mencontoh apa yang dilihat dan diamatinya, baik siswa laki-laki maupun perempuan. 

Jarang ada perbedaan dalam hal menyampaikan ekspresi terutama jika ada yang merasa 

terganggu. Perempuan tidak lagi diam dan hanya menerima ejekan tetapi perempuan pun berani 

mengambil tindakan untuk membela dirinya. Budaya kekerasan pasca konflik telah membentuk 

karakter keras dan memperjuangkan apa yang menurut seseorang itu benar baginya. Kekerasan 

yang menjadi budaya dan bullying yang juga turut dilegalkan oleh pandangan masyarakat akan 

mengakibatkan anak tumbuh menjadi remaja yang dengan mudahnya menjadi pelaku-pelaku 

bullying bukan hanya bagi teman sebayanya namun juga bagi orang yang usianya lebih tua dari 

anak tersebut. 

 Namun sekalipun demikian, perempuan masih saja mendapat pelabelan yang lemah dari 

laki-laki. Hal ini terlihat dari perempuan yang masih sering menjadi korban kekerasan yang 

menuju kekerasan seksual. Pelabelan ini sepertinya sulit untuk dilepas dari kehidupan 

bermasyarakat bahkan di dalam lingkungan pendidikan. 

 

                                                           
35

 Wawancara dengan bpk. Lewerissa selaku wakil kesiswaan 
36

 Wawancara dengan ibu. L selaku guru BK, 19 pebruari 2013 



3.7 Refleksi Teologi 

Tuhan Yesus tidak hanya dikenal sebagi juru selamat tetapi juga diberi gelar sebagai Raja 

damai karena Dia adalah seorang yang anti terhadap kekerasan. Banyak cerita yang 

menggambarkan betapa Tuhan Yesus adalah sang juru damai, bahkan di dalam Alkitab dapat 

dilihat bahwa tidak satupun ayat yang mengindikasikan bahwa Yesus pernah mengajak orang 

untuk melakukan kekerasan. Diantara ajaran Tuhan Yesus tentang perdamaian,  Ia mengajarkan 

untuk melawan kekerasan tanpa kekerasan. Ajaran melawan kekerasan tanpa kekerasan ini 

bukan berarti mengajarkan kepasrahan atau tanpa perlawanan, tetapi juga mengajarkan jalan 

ketiga misalnya dengan menggunakan kekuatan moral daripada kekuatan fisik, mencari alternatif 

lain daripada menggunakan kekerasan, tidak membalas dendam, “Janganlah kamu kalah 

terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan” (Roma 12 : 21), dan 

mengasihi musuh dalam arti orang yang meresahkan hati, “Tetapi Aku berkata kepadamu: 

Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu” (Matius 5 : 44).
37

 

Ada banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan secara jelas tertulis bagaimana 

perdamaian juga menjadi tujuan utama dari ajaran Tuhan Yesus. Alkitab berbicara tentang 

keadilan, pentingnya pemberian maaf serta mengasihi sekalipun terhadap musuh dan lain 

sebagainya. Tuhan Yesus sebagai pembawa pesan damai juga memberikan teladan kepada 

umatNya bagaimana konsep tentang perdamaian itu dipraktekkan dalam kehidupan. Satu-satunya 

cerita yang menceritakan bahwa Tuhan Yesus marah adalah ketika Tuhan Yesus mengambil 

cambuk dari tali dan mengusir pedagang-pedagang dan penukar uang di halaman Bait Allah.
38

 

Tindakan ini tentu saja sama sekali tidak membahayakan siapapun kecuali nyawaNya sendiri, 

karena semenjak peristiwa tersebut para pejabat Yahudi sepakat untuk menghukum mati Tuhan 

Yesus. Dalam khotbahNya di bukit, Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa betapa penting peran 

orang-orang yang membawa damai dalam situasi konflik. Hal ini terungkap dalam  Matius 5 : 9 

“Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah” 

Damai dalam pandangan umat Kristen merujuk pada kata “eirene” dalam bahasa Yunani 

atau “syallom” di dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan menjadi damai sejahtera. 

Damai tidak hanya berarti bahwa tidak ada perang, kekerasan, pertikaian atau kekacauan, tetapi 
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suasana hati dan lingkungan masyarakat di mana hubungan manusia dengan sesama, lingkungan 

dan diri sendiri tenang, bahagia dan terbuka kepada sang pemberi damai. 

 


