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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedang ramai pemberitaan seputar kasus 

kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan. Tidak terkecuali wilayah ibukota dan 

sekitarnya, yaitu Jabodetabek. Pertama adalah yang dilakukan oleh guru, melansir 

dari Warsono (2015) dalam www.metro.tempo.co, di Bekasi telah terjadi 

pemukulan siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menggunakan gagang sapu, 

kemudian Sovian (2017) dalam www.liputan6.com melaporkan kasus guru yang 

terekam video sedang menendang seorang siswa ketika sedang push-up di SMK 

di wilayah Cisoka, Tangerang. Di lain sisi, siswa sebagai sentral ilmu pendidikan 

pun ternyata tidak luput menjadi pelaku kekerasan. Kasus yang baru terjadi pada 

bulan Februari lalu, melansir Gembong (2015) dalam www.metro.tempo.co, di 

SMK Darussalam Panongan, Tangerang, seorang murid tega menganiaya dua 

orang guru disekolahnya menggunakan golok yang mengakibatkan korban 

mengalami luka yang amat berat. Tidak hanya itu, orang tua pun dapat terlibat. 

Melansir dari Bona (2016) dalam www.beritasatu.com, menanggapi beberapa 

kasus orang tua menganiaya guru yang beredar di wilayah Indonesia dari timur 

sampai barat, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah 

Rasyidi menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, banyak masyarakat yang 

melecehkan profesi dan martabat guru. 
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Federasi Serikat Guru Indonesia (2018) dalam fsgi.org.id juga 

memberikan catatan kritis pada kekerasan di dunia pendidikan yang makin masif 

dan mengerikan sepanjang tahun. TEMPO.CO (2015) dari en.tempo.co 

memaparkan survei International Center for Research on Women (ICRW) tahun 

2015 yang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat tertinggi kasus 

kekerasan di sekolah yaitu 84% diatas Vietnam dan Nepal. 

Penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkungan pendidikan biasanya 

terkait masalah kedisplinan siswa. Di Indonesia, cara mendisiplinkan siswa di 

sekolah masih cenderung dengan cara dihukum atau dimarahi. Sejak tahun 2002, 

UU Perlindungan Anak pasal 13 menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapat 

perlindungan dari perlakuan kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Dengan 

begitu dalam mendisiplinkan siswa tidak lagi bisa dengan kekerasan karena dapat 

terjerat hukum.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di PUSDIKLAT 

Kemendikbud, Sawangan pada tanggal 22 Februari 2018  dengan Anas (2018), 

jika dibandingkan dengan sistem pendidikan zaman dulu, pendisiplinan siswa 

menggunakan kekerasan seperti menempeleng, memukul dengan penggaris, 

adalah hal yang wajar berbeda dengan sekarang. Yang menjadi pembeda antara 

siswa zaman sekarang dan dulu adalah zaman sekarang, siswa dengan mudah 

mendapat informasi dari berbagai sumber. Akses informasi terbuka dengan luas, 

berbeda dengan zaman dulu dimana guru merupakan sumber ilmu satu-satunya 

selain buku dan orang tua. Media yang tersedia hanya radio, televisi dan koran, 

yang secara garis besar menyediakan informasi yang hampir sama. Selain itu 
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untuk orang tua, terkadang kurang bersifat obyektif dalam menilai aduan dari 

anak jika anak tersebut mendapat perlakuan yang kurang baik dari gurunya, 

sehingga banyak menimbulkan tindakan main hakim sendiri oleh orang tua 

kepada guru. 

Jika ditelaah, ketiga peran ini ketiga peran ini, siswa, orang tua dan guru 

berpotensial untuk melakukan tindakan kekerasan. Namun, guru memiliki peran 

penting dalam dunia pendidikan dan lingkungan sekolah. Sehingga, peran guru 

dapat menjadi kunci pencegah tindakan kekerasan terjadi. Dengan catatan, aturan 

yang telah disepakati ditegakkan.  

Di Indonesia, terdapat beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang 

menaruh perhatian pada masalah di dunia pendidikan, salah satunya adalah 

IndonesiaBermutu (IB). Fokus lembaga IB adalah peningkatan mutu sumber daya 

manusia untuk mencerdaskan bangsa. Layanan yang selama ini diberikan 

ditujukan utamanya pada guru sebagai pendidik. Penulis merasa lembaga IB dapat 

bersinergi menanggapi permasalahan kekerasan di dunia pendidikan.  

Oleh karena itu, menanggapi maraknya kasus kekerasan di dunia 

pendidikan, IndonesiaBermutu mengangkat isu tersebut dalam perancangan 

kampanye sosial pencegahan terjadinya kekerasan antara guru, siswa dan orang 

tua siswa demi menciptakan perkembangan pendidikan anak yang kondusif. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang sudah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah 

dalam pertanyaan sebagai berikut: Bagaimanakah perancangan kampanye sosial 

pencegahan terjadinya kekerasan diantara guru, siswa dan orang tua siswa? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian akan dibatasi dengan 

poin-poin sebagai berikut: 

1. Pembahasan 

a. Jalur pendidikan dibatasi pada pendidikan yang menggunakan sistem 

dan kurikulum nasional. Jalur pendidikan yang tidak mengacu pada 

kurikulum nasional contohnya adalah sekolah alam, pondok pesantren, 

sekolah internasional dan lain-lain.  

b. Jenis tindakan kekerasan dibatasi pada kekerasan yang bersifat fisik. 

c. Wilayah pendalaman masalah kasus kekerasan dibatasi pada daerah 

Jabodetabek 

d. Batasan permasalahan adalah kekerasan yang dilakukan guru terhadap 

siswa, siswa terhadap guru dan orang tua siswa terhadap guru. 

2. Target Audien 

Segmentasi 

 Geografis 
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Kota/Kabupaten  : Jabodetabek 

 Demografis 

Usia   : 30-50 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki dan Perempuan 

Kebangsaan  : Indonesia 

Etnis   : Semua etnis 

Bahasa   : Bahasa Indonesia 

Pendidikan  : Minimal sarjana S1 

Profesi   : Guru 

 Psikografis 

Kepribadian  : Tegas dalam mengambil keputusan 

Sikap   : Mengutamakan emosi dalam melakukan 

      sesuatu, namun terbuka pada pendapat 

      yang membangun. 

1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan penulis dalam melaksanakan tugas akhir adalah membuat perancangan 

kampanye sosial pencegahan terjadinya kekerasan diantara guru, siswa dan orang 

tua siswa. 
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1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Pembuatan tugas akhir tentu sangat bermanfaat pagi penulis, pembaca maupun 

pihak lainnya. Berikut manfaat yang di dapatkan: 

1. Penulis 

Dalam proses penulisan tugas akhir, penulis mendapat ilmu pengetahuan yang 

lebih luas tentang pembelajaran psikologi maupun pendidikan. Selain itu, penulis 

mengasah kemampuan analisa dan perancangan solusi dari suatu permasalahan 

sebagai desainer grafis sebagai upaya memperkaya diri. 

2. Masyarakat 

Penulis berharap hasil perancangan tugas akhir dapat memberikan dampak positif 

bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, serta dapat merubah sikap 

atau pemikiran masyarakat agar perkembangan pendidikan siswa di Indonesia 

berjalan kondusif. 

3. Universitas 

Penulis berharap ilmu, hasil penelitian terutama mengenai perancangan kampanye 

sosial yang terdapat dalam tugas akhir dapat bermanfaat bagi mahasiswa desain 

grafis di Universitas Multimedia Nusantara.   
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