
Sekolah 
Aman, Nyaman dan 

Menyenangkan
Bukik Setiawan 

Penulis Buku Anak Bukan Kertas Kosong



Bukik Setiawan



Mengapa Terjadi 
Kekerasan di 

Sekolah?

Mengatasi 
Kekerasan di 

Sekolah?

Mencegah 
Kekerasan di 

Sekolah?

Obrolan Kita 
Hari Ini

Bagaimana 
Menggunakan 
Media Sosial?



Mengapa Terjadi 
Kekerasan di 

Sekolah?



Sudahkah Sekolah Kita  
Aman, Nyaman dan 

Menyenangkan?



Andai tidak ada aturan absensi, 
tidak ada hukuman, tidak ada 
nilai, dan tidak ada paksaan, 
berapa % siswa yang akan 

memilih tetap belajar?



Psikologi Anak & Remaja 
Kompeten vs Inferior


(5 - 12 tahun)
Identitas vs Kebingungan


(12 - 18 tahun)

Anak belajar kemampuan umum dan 
spesifik.


Bila kemampuannya diapresiasi 
masyarakat, ia akan merasa kompeten 
dan percaya diri dalam mencapai 
tujuan. Tidak mudah terpengaruh. 


Bila kemampuannya tidak diapresiasi, 
maka anak merasa rendah diri, tidak 
yakin dengan kemampuannya. Jadi 
mudah terpengaruh.


Anak menjadi lebih independen, 
mencari identitas, memikirkan masa 
depan (pasangan & karir), dan ingin 

menjadi bagian dari masyarakat.


Bila berhasil menjalankan tugas 
tersebut, remaja mampu membangun 
relasi dan kepercayaan, meski dengan 
orang yang berbeda prinsip nilainya.


Bila gagal menjalankan tugas tersebut, 
remaja merasakan kebingungan peran 
dan merasa tidak mendapat tempat di 
masyarakat. Akibatnya, remaja 
mencoba berbagai gaya hidup, 
memberontak dengan identitas negatif, 
dan merasa tidak bahagia.

Tahap perkembangan psikososial Erickson



Ganjaran dan hukuman itu tidak diberikan, untuk 
menjaga jangan sampai anak biasa bertenaga 
hanya kalau ada untung (ganjaran) atau hanya 

karena takut akan mendapat hukuman. 
Ki Hajar Dewantara

(Pendidikan, halaman 399 - 400)



Psikologi Pendidikan 
Pendidikan Menanamkan Pendidikan Menumbuhkan

Anak adalah kertas kosong


Belajar itu kewajiban 


Cara memotivasi anak menggunakan 
hukuman dan ganjaran 


Cara belajar tunggal dan ditentukan oleh 
pendidik


Sumber pengetahuan tunggal dan terstandar 
untuk semua anak, ditentukan “pusat”


Proses belajar: mendengarkan, 
menghafalkan, dan memahami 


Ukuran keberhasilan: Lulus ujian standar 
(yang seringkali tidak bermakna)


Lulusan: superior yang egois atau inferior 
yang agresif

Anak adalah pembelajar 


Belajar itu kegemaran 


Cara memotivasi menggunakan stimulasi 
dan refleksi, apresiasi dan konsekuensi


Cara belajar beragam dan 
mempertimbangkan cara belajar anak


Sumber pengetahuan beragam, paduan 
kebutuhan anak dan lingkungan, ada 

kemerdekaan memilih


Proses belajar: mengalami, menalar, dan 
berkarya


Ukuran keberhasilan: Karya atau portofolio 
yang dinilai dengan kriteria tertentu


Lulusan: Pribadi yang mandiri dan 
bertanggung jawab 



Psikologi Sekolah 
Sub Sistem Birokrasi Sistem Otonom 

Lebih sibuk memenuhi syarat 
administrasi 


Bertanggung jawab pada "atasan".

Jadi ramah birokrasi 


Pengambilan keputusan untuk 
mendapatkan ganjaran atau 

menghindari hukuman 


Rapat untuk membahas memenuhi 
standar pusat 


Menjadi sekolah terbaik/unggulan

Lebih sibuk menumbuhkan partisipasi 
warga sekolah dan masyarakat


Bertanggung jawab pada "atasan", 
warga sekolah dan masyarakat.


Jadi ramah anak  


Pengambilan keputusan untuk mencari 
pilihan yang paling optimal untuk 

semua pihak 


Rapat untuk membahas kemajuan 
sekolah mengacu pada tujuan


Menjadi sekolah hebat bagi semua dan 
setiap anak



Kekerasan

Tugas perkembangan

yang tidak tuntas

Psikologi Pendidikan 
yang Menanamkan

Sekolah sebagai sub 
sistem birokrasi

Media yang tidak 
mendidik 

Perubahan nilai dan 
tantangan jaman

Teknologi informasi 
dan media sosial 

Relasi kuasa yang 
tidak setara 

Iklim yang kompetitif, 
bukan kolaboratif

Seragam! Keragaman 
itu ancaman

Peredaran narkoba & 
pengaruh lingkungan



Kekerasan di lingkungan 
pendidikan bukan sekedar 

perkara moralitas, tapi 
persoalan kegagalan pelaku 

menemukan solusi yang sehat 
di tengah relasi kuasa yang 

tidak simetris



Mengatasi 
Kekerasan di 

Sekolah?



Jebakan penanganan 
kekerasan di lingkungan 

pendidikan adalah 
menghilangkan gejalanya tapi 
membiarkan sumber terjadinya 

kekerasan



Identifikasi dan selesaikan 
sumber kekerasan, bukan 

hanya gejalanya 

Mengatasi Kekerasan

Guru dan Guru BK 
didorong lebih banyak 

mendengar & memahami 

Pendampingan intensif 
pada korban dan korban 
pelaku serta keluarganya

Ajak korban pelaku 
merefleksikan kebutuhan, 

emosi dan tujuan hidupnya

Kembangkan kepercayaan 
diri korban. Bangun sistem 

dukungan 



Mencegah 
Kekerasan di 

Sekolah?



Tugas perkembangan

yang tidak tuntas

Psikologi Pendidikan 
yang Menanamkan

Sekolah sebagai sub 
sistem birokrasi

Psikologi Pendidikan 
yang Menumbuhkan

Sekolah sebagai 
sistem otonom

Tugas perkembangan 
yang tuntas





Kurangi iklim kompetisi 
dan beban akademis yang 
tidak bermakna bagi siswa

Mencegah Kekerasan
Perbanyak aktivitas 

kolaborasi yang bermakna 
bagi siswa 

Perkaya cara belajar yang 
beragam dan bermakna 

bagi siswa 

Perluas kesempatan & 
wewenang siswa 

berkontribusi pada sekolah

Hindari metode hukuman 
dan ganjaran, gunakan 

disiplin positif 
Sensitif dan cepat atasi 
kekerasan yang "halus"

Jangan mempermalukan 
warga sekolah

Awasi area potensi 
kekerasan di sekolah 

Pasang poster ciri dan 
cara mengatasi kekerasan

Bangun komunitas peduli 
teman  



Grup FB: Komunitas Guru Belajar 
GuruBelajar.org

Ingin belajar pedagogi 
tanpa ganjaran dan hukuman? 
Tanpa kekerasan pada anak? 

Mari bergabung di 

http://gurubelajar.org


Dapatkan buku 

Bakat BUKAN Takdir 
Minggu ke-2 Maret 2016 

di toko buku kesayangan anda


