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INSTRUMEN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi 

1. Mengamati kondisi fisik Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

2. Mengamati letak geografis Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

3. Mengamati data-data dinding terkait profil, visi, misi dan tujuan 

Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah Sendangguwo Semarang 

4. Mengamati perbuatan bullying di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah 

Addaenuriyah Sendangguwo Semarang 

5. Mengamati bentuk-bentuk bullying di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah 

Addaenuriyah Sendangguwo Semarang 

6. Mengamati dampak perbuatan bullying terhadap peserta didik korban 

bullying di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

7. Mengamati upaya penanganan perbuatan bullying di lingkungan 

Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah Sendangguwo Semarang 

B. Pedoman Wawancara 

1. Pedoman wawancara kepala Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

a. Bagaimana sejarah singkat berdirinya MI Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang? 

b. Apakah terdapat perbuatan bullying yang dilakukan oleh peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah? 

c. Apa saja bentuk perbuatan bullying  yang terjadi di Madrasah 

Ibtidaiyah Addaenuriyah?  

d. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk penanganan bullying di 

Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah?  
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2. Pedoman wawancara guru kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

a. Apakah terdapat perbuatan bullying yang dilakukan oleh peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah terutama di kelas IV? 

b. Apa saja bentuk perbuatan bullying  yang terjadi di Madrasah 

Ibtidaiyah Addaenuriyah terutama di kelas IV? 

c. Bagaimana dampak perbuatan bullying bagi peserta didik korban 

bullying di kelas IV ini? 

d. Bagaimana upaya anda untuk menanganani perbuatan bullying 

yang terjadi di kelas IV ini? 

3. Pedoman wawancara pelaku bullying di Madrasah Ibtidaiyah 

Addaenuriyah Sendangguwo Semarang 

a. Kamu pernah mengejek adik kelasmu yang bernama Bilal? 

b. Kenapa kamu mengejek Bilal? 

c. Kamu minta maaf tidak ke Bilal? 

d. Kamu dipanggil ke kantor bu Mas tidak? 

e. Hukuman apa yang diberikan bu Mas kepada kamu? 

f. Berapa kali kamu mengejek Bilal?  

g. Kamu mau mengulangi perbuatan tersebut atau tidak?  

h. Kenapa tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi? 

4. Pedoman wawancara korban bullying di Madrasah Ibtidaiyah 

Addaenuriyah Sendangguwo Semarang 

a. Bilal pernah diejek kakak kelas tidak? 

b. Bilal takut tidak kalau diejek kakak kelas? 

c. Kenapa kamu tidak merasa takut jika diejek kakak kelas? 

d. Kalau ada temanmu yang diejek sama kayak kamu gimana? Kamu 

tolong dia atau tidak? 

e. Kenapa tidak membalas perbuatan kakak kelas yang mengejek 

kamu? 

f. Kakak kelas yang mengejek kamu pernah minta maaf tidak? 

g. Kamu memafkan tidak? 
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C. Pedoman Dokumentasi 

1. Foto saat terjadi perbuatan bullying  

2. Catatan ketidak disiplinannya pelaku bullying 

3. Foto saat wawancara 

4. Profil, visi, misi dan tujuan Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

5. Data guru dan karyawan Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

6. Data peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah Sendangguwo 

Semarang 

7. Tata tertib peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Lokasi Penelitian : Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah Sendangguwo 

Semarang 

Hari/ tanggal : Selasa, 26 Februari 2019 

No 
Aspek yang 

diamati 
Sub aspek yang diamati 

Pernyataan 
Keterangan 

Ya Tidak 

1. Situasi sekolah  1. Siswa sering 

melakukan tindakan 

bullying dan tidak 

ada penanganan dari 

pihak sekolah 

   

2. Siswa sering berkata 

kotor, kasar dan 

guru tidak menegur 

   

3. Guru membuat 

peraturan 

/kesepakatan yang 

berlaku pada semua 

siswa secara 

konsisten 

   

4. Saat guru keluar, 

siswa membuat 

gaduh, mengganggu 

temannya, keluar 

ruang kelas 

   

2. Sikap peserta 

didik yang 

menjadi korban 

1. Saat temannya 

bermain bersama dia 

tidak ikut bermain 
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bullying 2. Saat dia melihat 

teman yang sering 

melakukan bully dia 

merasa takut 

   

3. Memberitahu guru 

saat terjadi bullying  

   

4. Menarik diri teman-

temannya yang lain 

   

5. Dia terlihat 

menyendiri dan 

tidak mau bermain 

bersama temannya 

   

3. Bentuk-bentuk 

perbuatan 

bullying 

1. Peserta didik 

melakukan tindakan 

fisik (menendang, 

mencubit, 

menjambak, menarik 

baju) temannya 

   

2. Peserta didik 

merusak barang 

milik peserta didik 

lain 

   

3. Peserta didik berkata 

kasar atau kotor 

   

4. Peserta didik 

menggertak 

temannya yang tidak 

ia sukai jika 

memandang ke 

arahnya 
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5. Peserta didik 

memanggil nama 

teman/adik kelas 

dengan tidak pantas 

   

6. Peserta didik 

mengejek teman-

teman lain dengan 

ejekan yang 

berhubungan dengan 

fisik (gendut, item) 

dan kecerdasannya 

(bodoh, goblok) 

   

7. Peserta didik saling 

mengejek dengan 

menggunakan nama 

orang tua dengan 

tidak hormat 

   

4. Upaya 

penanganan 

terhadap 

perbuatan 

bullying 

1. Guru kelas menegur 

dan memberikan 

hukuman 

   

2. Guru kelas bersikap 

cuek apabila terjadi 

perbuatan bullying 

   

3. Guru mengajak 

pelaku untuk 

meminta maaf 

kepada korban 
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4. Kepala madrasah 

memberikan 

hukuman 

   

5. Kepala madrasah 

tidak berkomunikasi 

dengan orangtua 

pelaku dan korban 

apabila terjadi 

perbuatan bullying 

   

6. Hukuman yang 

diberikan berupa 

hukuman fisik 

   

7. Hukuman yang 

diberikan berupa 

hukuman yang 

mendidik 
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DOKUMENTASI 

 

Gambar 1. Kepala Madrasah memanggil peserta didik pelaku bullying 

 

 

 

Gambar 2. Kepala Madrasah memanggil peserta didik korban bullying 
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Gambar 3. Permintaan maaf dari pelaku bullying terhadap korban bullying 

 

 

Gambar 4. Wawancara dengan guru kelas IV 
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Gambar 5. Proses pembelajaran di kelas IV 

 

 

Gambar 6. Buku penyelesaian kasus peserta didik 
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Gambar 7. Salah satu bentuk bullying fisik di MI Addaenuriyah Sendangguwo 

Semarang 

 

 

Gambar 8. Halaman madrasah 
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Gambar 9. Gerbang utama madrasah 

 

 

Gambar 10. Wawancara dengan Kepala Madrasah 

 



 

77 
 

 

Gambar 11. Wawancara dengan korban bullying 

 

 

Gambar 12. Contoh hukuman untuk pelaku bullying  
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DATA TRANSKIP WAWANCARA 

Wawancara dengan Guru Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

Narasumber : Ibu Indah Sri Wahyuningsih, S.Pd.I 

Jabatan : Guru Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

Hari/ Tanggal: Selasa, 26 Februari 2019 

Peneliti : Apakah terdapat perbuatan bullying yang dilakukan oleh peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah terutama di kelas IV? 

Narasumber : Ada, di kelas IV juga ada, tetapi itu bukan bullying kategori berat, 

tidak sampai membuat peserta didik itu menarik diri dari temen-

temannya, tidak berangkat ke sekolah karena takut itu tidak ada. 

Peneliti : Apa saja bentuk perbuatan bullying  yang terjadi di Madrasah 

Ibtidaiyah Addaenuriyah terutama di kelas IV? 

Narasumber : Bentuknya ejek-ejekan, memanggil bukan nama aslinya, 

mencubit, sampai pernah ada memukul temannya menggunakan 

penggaris besi sampai tangan temannya itu tergores, dan semenjak 

saat itu saya tidak memperbolehkan peserta didik menggunakan 

penggaris besi lagi jadi hanya menggunakan penggaris plastic agar 

tidak membahayakan teman-temannya yang lain. Namun itu bentu 

bullying yang dominan sering terjadi yaitu ejek-ejekan.  

Peneliti  : Bagaimana dampak perbuatan bullying bagi peserta didik korban 

bullying di kelas IV ini? 

Narasumber : Nama peserta didik korban bullying itu Bilal, korban tidak merasa 

dirinya terkucilkan hanya karena jadi korban bullying kakak 

kelasnya kelas VI. Bilal di dalam kelas tidak pernah meraik diri 

dari teman-temannya, dia sering menolong temannya yang 

diperlakukan teman-temannya yang lain tidak lain. Jadi saya rasa 

korban tidak memiliki dampak yang negatif justru membuat korban 

menjadi pribadi yang pemberani dan suka menolong temannya 

yang mendapatkan perlakuan serupa. Saya sudah 

mengkomunikasikan hal ini kepada orangtuanya dan kami 

bersama-sama mencari cara agar perbuatan tersebut tidak terulang 

kepada korban atau pelaku yang lain.  
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Peneliti : Bagaimana upaya anda untuk menanganani perbuatan perbuatan  

bullying yang terjadi di kelas IV ini? 

Narasumber : Penanganan yang saya lakukan yaitu yang pertama apabila 

bullying ringan seperti ejek-ejekan saya akan langsung memanggil 

pelaku dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada korban 

setelah itu saya suruh membaca istighfar sebanyak 15 kali atau 

lebih agar memberikan efek jera kepada pelaku dan dapat 

menambah pahala bagi pelaku. Namun apabila perbuatan bullying 

berupa bullying fisik, saya akan langsung memanggil orang tua 

pelaku dan menyelesaikannya bersama kepala madrasah. 

 

Mengetahui, 

Guru Kelas IV       Peneliti 

 

 Indah Sri Wahyuningsih, S.Pd.I      Saffanah Zulfa 
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DATA TRANSKIP WAWANCARA 

Wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

Narasumber : Ibu Hj. Maskhanah, S.Ag.,MM 

Jabatan : Kepala Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah Sendangguwo 

Semarang 

Hari/ Tanggal: Selasa, 26 Februari 2019 

Peneliti : Bagaimana sejarah singkat berdirinya MI Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang?  

Narasumber : Madrasah ini didirikan oleh K.H Abdullah Daenuri pada tahun 

1957. Bagi masyarakat Sendangguwo khususnya merupakan satu-

satunya pendidikan formal yang ada pada saat itu. Peserta didik di 

Madrasah ini tidak dimintai uang gedung dan uang SPP, hanya saja 

membayar infaq semampunya. Karena sasaran dari madrasah ini 

adalah keluarga menengah kebawah. Terdapat kurang lebih 30 

anak yatim dan piatu di madrasah ini, dan setiap hari kamis malam 

jum‟at kami mengadakan pengajian dan sekaligus mengumpulkan 

infaq untuk menyantuni anak yatim dan piatu yang terdapat di 

madrasah ini.  

Peneliti : Apakah terdapat perbuatan bullying yang dilakukan oleh peserta 

didik di Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah? 

Narasumber : Iya ada, tetapi bukan bentuk perbuatan bullying yang berat hanya 

bullying ringan. 

Peneliti  : Apa saja bentuk perbuatan bullying  yang terjadi di Madrasah 

Ibtidaiyah Addaenuriyah?  

Narasumber : Bentuk perbuatan bullying di madrasah ini ada 2, yang pertama 

adalah bentuk bullying fisik, tetapi tidak mendominasi. Kedua, 

bentuk bullying verbal. Bentuk bullying verbal yang sering terjadi 

di madrasah ini, walau hanya sekedar ejekan tetapi itu termasuk 

perbuatan bullying. Madrasah ini telah melaksanakan program 

SRA yaitu Sekolah Ramah Anak tanpa bullying dan kekerasan 

fisik di dalamnya, jadi kami sangat menentang bullying yang 

terjadi di madrasah ini. Karena apabila tidak ditangani, perbuatan 

tersebut dapat menjadi lebih berbahaya dan dapat memberikan 
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dampak bagi setiap pelaku dan korban. Jadi madrasah terus 

melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bagi setiap 

kasus perbuatan bullying di lingkungan madrasah.  

Peneliti  : Bagaimana upaya yang dilakukan untuk penanganan bullying di 

Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah?  

Narasumber : Upaya yang dilakukan madrasah untuk penanganan dan 

pencegahan bullying dimulai dengan pembiasaan peserta didik 

membaca shalawat Thibbil Qulub setiap pagi bersamaan dengan 

apel pagi. Karena shalawat ini bisa mengobati hati yang sakit, 

apabila hatinya sehat pasti fisiknya pun akan sehat. Kemudian 

untuk penanganan bagi pelaku diberi hukuman menulis shlawat 

Thibbil Qulub sebanyak 3 sampai 5 kali beserta srtinya atau 

menulis istighfar sebanyak 100 kali yang ditandangani oleh orang 

tua, guru kelas dan kepala madrasah. Tujuannya agar mereka 

merasa jera atas apa yang telah mereka lakukan dan selain itu 

mereka akan mendapatkan pahala karena telah menulis ayat-ayat 

Allah SWT.  

Mengetahui, 

Kepala Madrasah      Peneliti 

 

Hj. Maskhanah, S.Ag.,MM     Saffanah Zulfa 
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DATA TRANSKIP WAWANCARA 

Wawancara dengan Peserta didik Korban Bullying di  Madrasah Ibtidaiyah 

Addaenuriyah Sendangguwo Semarang 

Narasumber : Bilal 

Jabatan : Peserta Didik Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

Hari/ Tanggal: Selasa, 26 Februari 2019 

Peneliti  : Bilal pernah diejek kakak kelas tidak? 

Narasumber : Pernah, kelas VI 

Peneliti : Bilal takut tidak kalau diejek kakak kelas? 

Narasumber : Sedikit, tapi tidak takut banyak 

Peneliti : Kenapa kamu tidak merasa takut jika diejek kakak kelas? 

Narasumber : Karena ada teman-teman, ada bu Indah, ada bu Mas jadi tidak 

takut 

Peneliti : Kalau ada temanmu yang diejek sama kayak kamu gimana? 

Kamu tolong dia atau tidak? 

Narasumber : Saya tolong, kan saya tidak takut, kasihan 

Peneliti : Kenapa tidak membalas perbuatan kakak kelas yang mengejek 

kamu? 

Narasumber : Saya tidak suka, jadi biar bu Indah dan bu Mas yang menghukum, 

saya langsung bilang ke orangtua juga 

Peneliti : Kakak kelas yang mengejek kamu pernah minta maaf tidak? 
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Narasumber : Pernah, waktu dipanggil bu Mas  ke kantor dia minta maaf karena 

disuruh bu Mas 

Peneliti : Kamu memafkan tidak? 

Narasumber : Iya saya maafkan, karena bu Mas bilang tidak boleh ada dendam 

setelah saling memafkan. 

 

Mengetahui, 

Peserta Didik Korban Bullying    Peneliti 

 

Bilal         Saffanah Zulfa 
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DATA TRANSKIP WAWANCARA 

Wawancara dengan Peserta didik Pelaku Bullying di  Madrasah Ibtidaiyah 

Addaenuriyah Sendangguwo Semarang 

Narasumber : Dendi 

Jabatan : Peserta Didik Kelas VI Madrasah Ibtidaiyah Addaenuriyah 

Sendangguwo Semarang 

Hari/ Tanggal: Selasa, 26 Februari 2019 

Peneliti : Kamu pernah mengejek adik kelasmu yang bernama Bilal? 

Narasumber : Pernah 

Peneliti : Kenapa kamu mengejek Bilal? 

Narasumber : Hanya bercanda saja 

Peneliti : Kamu minta maaf tidak ke Bilal? 

Narasumber : Iya minta maaf 

Peneliti : Kamu dipanggil ke kantor bu Mas tidak? 

Narasumber : Iya dipanggil 

Peneliti : Hukuman apa yang diberikan bu Mas kepada kamu? 

Narasumber : Menulis shalawat Thibbil Qulub sebanyak 3 kali beserta artinya 

dan ditandatangani orangtua, guru kelas dan kepala madrasah. 

Peneliti : Berapa kali kamu mengejek Bilal? 

Narasumber : Tidak ingat 

Peneliti : Kamu mau mengulangi perbuatan tersebut atau tidak? 

Narasumber : Tidak mau 
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Peneliti : Kenapa tidak mau mengulangi perbuatan itu lagi? 

Narasumber : Karena nanti bu Mas akan memanggil orangtua saya ke sekolah 

 

 

Mengetahui, 

Peserta Didik Pelaku Bullying    Peneliti 

 

Dendi        Saffanah Zulfa 
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