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Motto 
 

 

 

 

“Keberhasilan seorang anak Tuhan tidak terletak pada kepala, 

melainkan kepada lutut “ 

 

maka yakinlah 

 

Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan 

menuai dengan bersorak-sorai. 

Orang yang berjalan maju dengan menangis 

sambil menabur benih, 

pasti pulang dengan sorak-sorai 

sambil membawa berkas-berkasnya. 

       Mazmur. 126;5-6 
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Saripati 

 Penelitian ini berkaitan dengan tindakan kekerasan antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan dalam perspektif  jender di SMA Negeri 2  Ambon. Kekerasan yang dimaksud sudah 

tergolong dalam tindakan bullying. Bullying sendiri merupakan sebuah situasi terjadinya 

penyalahgunaan kekuatan/kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang/sekelompok. Pihak yang 

kuat tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga kuat secara mental. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan 

pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan hanya 

untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu yang berubah-ubah, gejala atau keadaan 

melalui pengumpulan informasi. Narasi berupa fakta suatu peristiwa atau beberapa kejadian yang 

terjadi. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan di SMA Negeri 2 Ambon, di mana 10 tahun 

yang lalu daerah sekolah ini juga termasuk dalam daerah konflik dan anak-anak yang saat ini 

menjadi siswa di sekolah ini dulunya menyaksikan bahkan ada yang menjadi korban dari konflik 

tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengamatan/ 

observasi, wawancara dengan narasumber, mengadakan Focus Group Discussion/ kelompok 

diskusi terarah, dan juga studi pustaka yang membantu untuk menganalisa hasil penelitian. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan selama hampir tiga minggu di lapangan 

menunjukkan bahwa dalam hal mengemukakan ekspresi antara laki-laki maupun perempuan 

sudah ada kesetaraan jender, namun tetap saja ditemukan ada terjadi ketidakadilan. Perempuan 

tetap saja menjadi korban kekerasan dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Perempuan yang 

menajdi korban namun perempuan jugalah yang dipersalahkan atas situasi kekerasan seksual 

yang dialaminya. Jenis kekerasan yang dilakukan pun agak berbeda. Jika siswa perempuan 

melakukan tindakan kekerasan karena kurang adanya pengendalian emosi, maka siswa laki-laki 

melakukan tindakan kekerasan karena terbawa pengaruh lingkungan juga mereka bisa saja 

melakukan kekerasan tanpa adanya alasan. Hal ini diperkuat dengan situasi pasca konflik yang 

mengakibatkan kekerasan menjadi legal dikalangan anak usia sekolah menengah atas. Orang tua 

dan guru pun memainkan peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Karena orang 

tua dan guru merupakan panutan bagi anak dan remaja. Mereka merupakan perekam dan peniru 

yang handal dan mampu menirukan apa yang dilakukan oleh orang tua di rumah mau pun guru di 

sekolah. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu anak melakukan kekerasan terhadap temannya 

sendiri di lingkungan sekolah. Siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Ambon hanya sekedar 

mengulang apa yang mereka lihat dan amati selama masa konflik terjadi dan situasi pasca 

konflik. 

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan, diusulkan kepada sekolah agar memasukkan 

pokok perdamaian ke dalam kurikulum. Sehingga perdamaian bisa dipromosikan di masa depan. 

Siswa disekolah tidak hanya berbicara dan mengerti tentang perdamaian tetapi juga melakukan 

tindakan perdamaian seperti yang diajarkan. Dari perdamaian yang diajarkan di sekolah, siswa 

dapat juga menerapkannya masuk dalam kehidupan keluarga dan lingkungan sehari-hari tempat 

siswa itu berada. Secara khusus untuk memecahkan masalah konflik maupun bullying. Dengan 

demikian ke depannya akan tercipta generasi yang bebas dari tindakan ataupun pemikiran 

tentang kekerasan seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus sang Pendamai yang agung. 

Kata kunci: bullying, jender, remaja. 




