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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Perundungan atau kasus kekerasan pada anak merupakan hal yang sering 

ditemui ditengah-tengah kehidupan masyarakat.Berdasarkan data yang dirilis 

dari website KPAI (yang diakses pada 18 November 2017 Pukul 22:56), KPAI 

menerima 26.000 aduan kasus perundungan pada tahun 2011 – 2017. Kementrian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Januari 2016 juga 

nenerangkan bahwa 84% siswa di Indonesia pernah mengalami kekerasan di 

Sekolah. United Nation International Children‟s Emergency Fund (UNICEF) 

pada 2016 menempatkan Indonesia di peringkat pertama untuk soal kekerasan 

pada anak.  Untuk urusan kekerasan di sekolah, Indonesia menempati posisi 

pertama dengan 84%. Jumlah lebih banyak dibandingkan Vietnam dan Nepal 

yang sama-sama mencarat 79%, disusul kemudian Kamboja (73%) dan Pakistan 

(43%).  

Data ICRW pada tahun 2015 juga menyebutkan bahwa 75% siswa pernah 

melakukan kekerasan di sekolah, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, 

data dari ICRW juga menerangkan bahwa aktor perundungan bukan hanya siswa, 

tapi juga melibatkan guru maupun petugas sekolah. Unicef di tahun 2015 merilis 

data bahwa kekerasan dalam sekolah beragam, pada siswa usia 13-15 tahun 

siswa melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik dari teman sebayanya, 
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namun hanya 50% siswa yang melaporkan adanya tindakan kekerasan tersebut 

kepada orang tua maupun guru. 

Tabel 1.1 Data Kekerasan Pada anak Per Januari 2016 

 

Sumber : Ikhtisar Eksekutif Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020 

oleh Kemen PPA 

Kota Semarang tidak terlepas dari tindak perundungan, contoh kasus 

perundungan di Semarang kasus perundungan terjadi pada Januari 2018, siswi 

SMA N 1 Semarang meninggal karena tenggelam setelah diminta oleh 

seniornya untuk melompat dari papan loncat ke kolam renang jatidiri 

Semarang
1

.Indikasi adanya perundungandiketahui oleh orang tua siswa 

korban setelah melihat isi percakapan dihandpone korban dengan teman-

temannya. Dari bukti-bukti yang dikumpulkan, diketahui bahwa sebelum 

meninggal korban diminta seniornya untuk berfoto hanya menggunakan bra 

                                                           
1
https://news.okezone.com/read/2018/03/02/65/1867199/sman-1-semarang-beberkan-kasus-

kekerasan-pengurus-osis. Diakses pada 26 Juli 2018 Pukul 23:04 

Paparan Kemen PPA Januari 2016 

84 %  

siswa pernah 
mengalami 

kekerasan di 
Sekolah 

 

 

75% 

siswa mengakui 
pernah 

melakukan 
kekerasan di 

sekolah 

 

-icrw, 2015- 

45%  

siswa laki-laki 
menyebutkan 
bahwa guru/ 

petugas sekolah 
merupakan 

pelaku 
kekerasan 

-icrw, 2015- 

22 % 

siswa prempuan 
menyebutkan 
bahwa guru/ 

petugas sekolah 
merupakan 

pelaku 
kekerasan 

 -icrw, 2015- 

40% 

siswa usia 13-15 
tahun 

melaporkan 
pernah 

mengalami 
kekerasan fisik 

oleh teman 
sebayanya 

-UNICEF,2015-  

50% 

Anak 
melaporkan 
mengalami 

perundungan di 
sekolah 

 

-UNICEF,2015- 

https://news.okezone.com/read/2018/03/02/65/1867199/sman-1-semarang-beberkan-kasus-kekerasan-pengurus-osis
https://news.okezone.com/read/2018/03/02/65/1867199/sman-1-semarang-beberkan-kasus-kekerasan-pengurus-osis
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dan rok mini, “ngesot” di mall dan pada akhirnya diminta terjun kedalam 

kolam renang dan berujung maut. Ibu korban juga menerangkan bahwa 

setelah masuk dalam organisasi OSIS anaknya sering pulang larut malam dan 

menjadi pendiam, namun tidak mau terbuka setiap ditanya apasaja 

kegiatannya di sekolah. Kasus ini kemudian berakibat pada dua siswa SMA N 

1 Semarang yang dikembalikan kepada orang tua dan skorsing pada tujuh 

pengurus OSIS lainnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Erin Ratna Kustanti pada 

tahun 2015 tentang pola perundungan di Kota Semarang, menerangkan bahwa  

sebagian  besar  siswa pada  semua  tingkat  pendidikan  pernah mendapatkan  

gangguan  dan perlakuan tidak menyenangkan dari  teman.   

Gambar 1 Data Gangguan di Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :34) 
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Gambar 2 Prosentase Perlakuan Tidak Menyenangkan pada siswa 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :34) 

 

Gambar 3 Prosentase siswa yang pernah menyakiti Teman di Sekolah 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :35) 

 

Dari Gambar 1 dan 3 dapat dilihat bahwa hampir di seluruh tingkat 

pendidikan pernah menjadi korban, dengan mendapatkan ganguan dari teman 

dan perbuatan tidak menyenangkan dari Teman. Namun, pada gambar ketiga 

dapat dilihat bahwa pada semua tingkat pendidikan, siswa pernah menjadi 
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pelaku yang menyakiti temannya, dengan prosesntase tertinggi ada pada 

tingkat SMA. 

Gambar 4 Perlakuan Tidak Menyenangkan pada tingkat Sekolah Dasar 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :36) 
Gambar 5 Perlakuan Tidak Menyenangkan tingkat SMP 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :35) 
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Gambar 6 Perlakuan Tidak Menyenangkan pada tingkat SMA 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :35) 
 

Gambar 7 Perlakuan Tidak Menyenangkan yang ada di Perguruan Tinggi 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :36) 
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Dari gambaran jenis tindakan tidak menyenangkan yang terjadi pada 

setiap tingkat pendidikan berbeda-beda. Bentuk tidakan menyakiti yang 

dilakukan pada tingkat sekolah dasar adalah mengejek, mencubit, memukul, 

menjambak, menggosip dan mengambil barang secara paksa. Pada tingkat 

SMP bentuk tindakan tidak menyenangkan yang sering terjadi adalah yaitu 

mengejek, membentak, memukul dan mencubit. Pada tingkat SMA, bentuk 

perilaku menyakiti teman yang muncul adalah mengejek, mengolok-olok, 

mengacuhkan, memukul, menyebarkan gosip dan mengirimkan pesan dengan 

kata-kata kasar. Di tingkat Perguruan Tinggi, bentuk perilaku menyakiti 

teman yang muncul pada mahasiswa adalah menggunakan kata-kata kasar, 

labeling, mengolok-olok, mengejek dan membentak.  

Gambar 8 Frekuensi Mendapatkan Perlakuan Tidak Menyenangkan 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :37) 
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Gambar 9 Lokasi Tempat Kejadian Perilaku Tidak Menyenangkan 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :37) 

 

 

Dari gambar 8 dan 9 dapat dilihat bahwa frekuensi yang  terjadi rata-rata setiap 

bulan, dan tindakan tersebut dilakukan di lingkungan sekolah. 

Gambar 10 Tindakan Setelah mendapatkan tindakan tidak menyenangkan 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :37) 
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Gambar 11 Respon Saat Melihat Tindakan Tidak Menyenangkan 

 

Sumber : Gambaran bullyingpada pelajar di Kota Semarang (Kustanti, 2015 :37) 

 

Setelah mendapat perlakuan tidak menyenangkan, siswa yang melapor 

paling tinggi terjadi pada tingkat SD, selanjutnya semakin tinggi tingkat 

pendidikan prosentase subjek yang melapor semakin menurun. Pada gambar 

11 dapat dilihat bahwa pada semua tingkat pendidikan, sebagian besar subjek 

melakukan sesuatu ketika melihat bullying yang menimpa temannya.  

Pada tahun 2018, DP3A Kota Semarang merilis data bahwa terdapat 308 

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang. 
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Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

Grafik 1 Jumlah Kasus Kekerasan Per Kecamatan Tahun 2018 

Grafik 2 Jumlah Kasus Kekerasan Berdasarkan jenis kasus tahun 2018 
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Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

Dari data tersebut diketahui bahwa Kecamatan Semarang Timur 

merupakan kecamatan dengan tingkat kekerasan tertinggi di Kota Semarang. 

Selain itu, kasus kekerasan yang terjadi tertinggi terjadi di dalam Rumah 

Tangga dan kekerasan terhadap Anak. Sekolah pun menjadi salah satu tempat 

kekerasan terjadi. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian Tahun 2018 
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Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

Grafik 4 Gender Korban Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2018 

Grafik 5 Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2018 
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Grafik 6 Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018 

 

Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

Grafik 7 Jumlah Korban Bedasarkan Pekerjaan Tahun 2018 

Grafik 8 Hubungan Pelaku Dan Korban Tahun 2018 
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Dari data diatas, dapat diketahui bahwa kekerasan yang terjadi pada anak 

balita mencapai 11 kasus, kekerasan yang terjadi pada rentang usia sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi ( 6-24 tahun) terjadi 119 kasus. Pelaku tindak 

kekerasan merupakan orang terdekat dari korban. 

 

 

 

 

Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

Grafik 9 Jumlah Pelaku Berdasarkan Pekerjaan 

Grafik 10 Pelaku Bedasarkan Kelompok Usia 
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Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Kekerasan Kota Semarang Tahun 2018 

Dikelola oleh Bidang Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. 

 

Grafik 11 Pelaku Berdasarkan Pekerjaan 

Grafik 12 Pelaku Kekerasan Berdasarkan Pendidikan 
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa kekerasan yang terjadi di Kota Semarang 

dilakukan oleh selain dilakukan oleh orang dewasa, balita, hinga remaja juga menjadi 

pelaku perundungan. Selain itu, jumlah  perundungan paling banyak dilakukan oleh 

orang yang memiliki latar belakang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas dan 

Perguruan Tinggi. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan tidak menjamin 

kesadaran terhadap perilaku perundungan. 

Pada November 2018, yayasan Setara Kota Semarang merilis data bahwa 

jumlah kasus kekerasan anak di Jawa Tengah (Jateng) termasuk Kota 

Semarang terus meningkat, termasuk di dalamnya ada-

lah bullying (perundungan). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah 

strategis Pemerintah kota Semarang untuk menekan dan menangani 

perundungan di Kota Semarang, karena selain situasi yang tidak kondusif, 

perundungan juga dapat menghambat visi pemerintah dalam menciptakan 

Semarang sebagai Kota Layak Anak. Penghargaan Kota Layak Anak 

diberikan kepada Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan 

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh 

dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 

terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Perundungan juga bertetangan 

Peraturan Daerah No. 05 tahun 2016 tentang perlindungan perempuan dan 

anak dari tindakan kekerasan di Kota Semarang. Padapasal 1 ayat 11 

disebutkan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap 
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anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang 

mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.Pelaksana 

kebijakan mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan, penghapusan, 

perlindungan serta pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak serta meminimalisir dan mengurangi kasus kekerasan 

yang terjadi. 

Salah satu langkah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang dalam 

mewujudkan Kota Layak Anak adalah dengan dibentuk RDRM (Rumah Duta 

Revolusi Mental).RDRM merupakan langkah Pemkot Semarang dalam 

instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 mengenai revolusi mental. Dibawah 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan 

Pusat Pelayanan terpadu Seruni, RDRM dibentuk untuk mewujudkan 

perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dalam bidang psikosial 

dengan menggunakan sistem informasi teknologi. 

Dalam tugasnya RDRM membentuk program Geber Septi (Gerakan 

Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Perundungan) yang sudah 

mulai dirintis sejak 17 Februari 2016, sebagai langkah Pemkot Semarang 

dalam memutus mata rantai perundungan dan menciptakan kondisi yang 

kondusif secara sosial maupun mental pada pelajar di Kota Semarang. 

GeberSepti merupakan sebuah kampanye pemasaran sosial gerakan anti 

perundungan, yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat Kota 



 
 

18 
 

Semarang terhadap perundungan. Dasar pemikiran Geber Septi adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan masyarakat 

dibidang intervensi psikologi pada kasus perundungan di sekolah dengan 

menyediakan wadah konsultasi bagi korban, guru, dan orang tua siswa
2
.  

Perundungan yang terjadi di seluruh tingkat pendidikan di Kota Semarang 

membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Kampanye pemasaran 

sosial Geber Septi sebagai langkah Pemerintah Kota Semarang dalam 

melakukan peningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan pemberdayaan 

masyarakat dibidang intervensi psikologi pada kasus perundungan di sekolah 

dengan membentuk RDRM sebagai alat perubahan sosial bagi siswa, guru, 

dan orang tua siswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perundungan tidak dapat dihindarkan lagi dalam dinamika sekolah dari 

tingkatSekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Pemerintah Kota Semarang 

kemudian membentuk RDRM dengan program Geber Septi untuk merubah 

perilaku masyarakat Kota Semarang terhadap perundungan. 

Meningkatnya kasus kekerasan, khususnya tindakan perundungan di Kota 

Semarang menjadikan kasus perundungan menjadi urgensi Pemerintah Kota 

Semarang untuk menekan dan menangani tingkat perundungan dengan 

meluncurkan program Geber Septi. 

                                                           
2
http://gebersepti.semarangkota.go.id/home/about.php (Diakses pada 25 Mei 2018 14:05) 

http://gebersepti.semarangkota.go.id/home/about.php
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Geber Septi membutuhkan kampanye pemasaran sosial yang tepat agar 

tujuan dari gebersepti dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengubah 

perilaku masyarakat terhadap perundungan dapat tercapai. 

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kampanye pemasaran sosial Geber Septi dalam menanggulangi perundungan di 

Kota Semarang? 

 

1.3 Tujuan Peneltian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kampanye 

pemasaran sosial Geber Septi untuk menanggulangi perundungan di Kota 

Semarang. 

 

1.4 Signifikasi Penelitian 

1.4.1. Signifikasi Akademis 

 Penelitian ini dapat memberikan wawasan dibidang komunikasi strategis 

khususnya implementasi dari perencanaan kampanye pemasaran sosial 

dalam merubah perilaku masyarakat, khususnya pengimplementasian 

teori AIDDA dan teori persuasi, karena dengan pelaksanaan dan proses 

persuasi dalam kampanye pemasaran sosial akan berdampak pada sukses 

tidaknya kampanye pemasaran sosial tersebut dalam merubah perilaku 

masyarakat. 
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1.4.2. Signifikasi Praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk 

keberhasilan strategi komunikasi pemasaran sosial RDRM dalam 

program Geber Septi dan menekan tingkat Perundungan di Kota 

Semarang. 

1.4.3. Signifikasi Sosial 

 Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat bagaimana 

bahaya dan dampak perundungan pada anak sekolah serta bagaimana 

cara pencegahan dan penaganannya bagi pelaku dan korban. Selain itu 

dapat menjadi referensi bagaimana program Pemerintah Kota Semarang 

dalam melakukan pencegahan, penghapusan, perlindungan serta 

pendampingan terhadap korban kekerasan terhadap anak. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1. Paradigma Penelitian 

Paradigma menurut Guba adalah serangkaian keyakinan dasar yang 

membimbing tindakan. Ada tiga elemen paradigma, yaitu epsitemologi 

yang berbicara tentang bagaimana mengetahui dunia? Hubungan apa 

yang muncul antara peneliti dengan apa yang diketahui?, kemudian ada 

ontologi dimana elemen ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

hakekat realitas, dan elemen yang terakhir adalah metodologi atau cara 

kita meraih pengetahuan tentang dunia. 
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Pada penelitian ini, penelitian menggunakan paradigm 

konstruktivisme. Guba (1990:20) menerangkan paradigma 

konstruktivisme, yang menganggap pengetahuan terdiri dari berbagai 

konstruksi yang memiliki konsesnsus relatif untuk menginterpretasikan 

isi konstruksi. 

Secara ontologi, konstruktivisme memandang realitas sebagai sesuatu 

yang bisa dipahami dalam bentuk konstruksi mental yang bermacam-

macam dan tidak dapat diindra, yang didasarkan secara sosial dan 

pengalaman, dan berciri lokal dan spesifik sesuai dengan kelompok atau 

individu yang mempunyai konstruksi tersebut. 

Secara epistemologi, paradigma ini bersifat  transaksional dan 

subjektivis karena peneliti dan objek berhubungan secara timbal balik, 

sehingga hasil penelitiannya adalah literasi yang berjalan seiring dengan 

jalannya penelitian. Secara metodologi, konstruktivisme melihat 

konstruksi individu hanya dapat diciptakan dan disempurnakan melalui 

interaksi antara peneliti dan responden. 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya (state of the art) 

Berdasasrkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 

strategi pemasaran sosial untuk transisi energy terbarukan (Eagle, dkk: 

2015:141) menerangkan bahwa  berdasarkan data dari  Organisasi untuk 

Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menunjukan bahwa 

tingkat emisi perkapita Australia tetap yang terburuk dari 34 negara. Oleh 
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karena itu, diperlukan peran pemasaran sosial dalam mendorong 

perubahan perilaku dan dorongan transisi menuju energi yang dapat 

diperbaharui. 

Pemasaran sosial digunakan untuk mengembangkan dan 

mengintegrasikan konsep pemasaran dengan pendekatan lain untuk 

mempengaruhi perilaku yang menguntungkan individu dan masyarakat 

untuk kebaikan sosial yang lebih besar (International Social Marketing 

Association based in the United States of America, the European Social, 

Marketing Association, and the Australian Association of Social 

Marketing in 2013). 

Dari hasil penelitian ini, ternyata masyarakat Australia setuju untuk 

menggunakan energy yang dapat diperbaharui dari pada menggunakan 

energy yang berasal dari fosil maupun nuklir. Namun, masyarakat juga 

tidak sadar bahwa penggunaan listrik rumah tangga mereka bukanlah 

faktor yang berpengaruh pada perubahan iklim, 87,2% masyarakat juga 

belum bersedia menginstalasi sistem penyimpanan daya, 39,8% 

berpendapat bahwa mereka melakukan berbagai upaya untuk menghemat 

listrik.Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa konsumen 

sangat mendukung energi terbarukan lasan untuk sikap positif ini 

terhadap energi terbarukan bersifat altruistik dan ekonomis, responden 

setuju bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan 

energi terbarukan generasi mendatang dan investasi ini akan merangsang 
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ekonomi. Karenanya, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan 

faktor-faktor di tingkat mikro (rumah tangga) saat mempromosikan 

transisi ke energi terbarukan (Leijtenet al., 2014). Studi ini juga 

mengeksplorasi persepsi warga tentang prioritas pemerintah ketika 

keputusan harus dibuat. penelitian ini menemukan bahwa ada hubungan 

antara afiliasi politik dan peringkat investasiprioritas. Penelitian ini 

memiliki implikasi praktis untuk utilitas dan temuan dapat membantu 

pembuat kebijakan dalam mengatasi hambatan terhadap transisi energy. 

Penelitian kedua berjudul Memperkuat riset pemasaran sosial : 

memanfaatkan “wawasan” melalui etnografi(Brennan, dkk : 2015 : 286). 

Mencari solusi atas masalah sosial seperti pembertian ASI, pengurangan 

penggunaan bahan bakar, kekerasan terhadap anak, dll menjadi target dari 

Pemerintah dan organisasi nir laba. Mereka menggunakan pendekatan 

kampanye sosial untuk merubah perilaku(Brennan et al. 2015).  

Hasil dari penelitian ini adalah : 

1. Wawasan dalam pemasaran sosial 

Pemasaran sosial yang efektif bergantung pada pengembangan 

intervensi yang relevan dan layak yang sesuai dengan target 

pemirsa, Inti proses ini adalah memanfaatkan wawasan yang berarti 

tentang perilaku konsumen, peran, jaringan interaksi, hasil dan 

praktik tercipta untuk dikembangkan pemahaman tentang isu sosial 

yang sedang diselidiki.  
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2. Etnografi dan pemasaran sosial 

Dengan mengamati perilaku konsumen secara actual, 

pemasaran akan mampu memahami alasan yang mendasari individu 

melakukan sesuatu. Hail temuan tersebut akan dapat menjadi alat 

untuk menutup kesenjangan dan merancang strategi sesuai ekologi 

masyarakat. 

Peneliti yang merupakan Etnografer mengadopsi posisi bahwa 

fenomena yang diteliti akan bervariasi sesuai dengan konteks sosial, 

politik, budaya, situasional, kondisi pribadi, sejarah dan lingkungan. 

Oleh karena itu, 'kebenaran' akan bervariasi, bahkan ketika 

diciptakan kembali. Untuk pemasar sosial, ini mungkin berarti 

menciptakan dan menciptakan strategi yang sesuai dengan konteks 

yang berbeda.  

3. Teknik etnografi untuk pemasaran sosial 

Dalam riset, dapat menggunakan tiga metode, yaitu : Etnografi 

visual (memanfaatkan foto, gambar, video, dll), Etnografi digital 

(menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, pinterest, dll) 

dan etnografi cepat dan jangka pendek. 

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Riset pada tempat,waktu, 

dan masyarakat yang berbeda akan menghasilkan data yang berbeda. 

“Treatment” yang dilakukan oleh para pemasar sosial juga harus berbeda, 
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agar dapat menciptakan perubahan perilaku yang diinginkan dengan 

strategi yang cepat. 

Penelitian yang ketiga berasal berjudul Dampak Kampanye 

Pemasaran sosial dalam mengurangi stigma kesehatan mental : hasil dari 

program Time To Change 2009-2014 (Sampogna, dkk :2017:116). 

Penelitian ini beranggapan bahwa Pemasaran sosial difokuskan 

untuk memungkinkan, mendorong dan mendukung perubahan perilaku di 

antara khalayak sasaran, salah satunya menggunakan media sosial, 

dimana setiap orang dapat membagikan pendapat. Salah satu program 

pemasaran sosial yang dilakukan di Inggris adalah program antistigma 

yang bernama “ Time to change.” Program ini sudah dilakukan sejak 

tahun 2009 dengan menggunakan media massa, media sosial, dan kontak 

langsung dengan orang dengan dan tanpa pengalaman penyakit jiwa.. 

TTC didasarkan pada teori yang menganggap stigma sebagai yang 

terdirikesulitan dalam pengetahuan (ketidaktahuan dan kesalahan 

informasi), sikap prasangka, dan perilaku diskriminatif . Program ini 

dilakukan agar tidak ada stigma untuk orang dengan penyakit jiwa. 

Hasil penelitiannya yaitu : 

Sejak diluncurkannya kampanye TTC menggunakan media website, 

facebook, dan twitter, jumlah pengguna media sosial telah meningkat 

secara signifikan dari waktu ke waktu.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnyaadalah 

penelitian ini mengkaji tentang gerakan yang dirancang oleh Pemerintah 

Kota Semarang sebagai upaya pemerintah Kota Semarang dalam 

meningkatkan kesehatan mental masyarakatnya dengan meningkatkan 

kesadaran, mengubah persepsi dan perilaku masyarakat Kota Semarang 

mengenai tindak perundungan melalui kampanye pemasaran sosial yang 

secara spesifik mengajak sekolah-sekolah di Semarang beserta elemen-

elemen sekolah, yaitu  Guru,Siswa, dan Orang tua sebagai target 

perubahannya. 

 

1.5.3. Teori 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tradisi sosiopsikologis 

yang merupakan sebuah kajian individu sebagai makhluk sosial yang 

berfokus ada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, 

kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi. Walau banyak perbedaan, 

teori ini sama-sama memperhatikan perilaku dan sifat-sifat pribadi serta 

proses kognitif yang menghasilkan perilaku. 

Gagasan yang penting dalam pendekatan ini adalah teori mengenai 

sifat, yang mengidentifikasikan variabel kepribadian serta 

kecenderungan-kecenderungan pelaku komunikasi yang mempengaruhi 

bagaimana individu bertindak dan berinteraksi. 

Penelitian ini menggunakan teori : 
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1. Teori AIDDA 

Penelitian ini didasari oleh Teori AIDDA atau A-A 

procedure, from attention to action procedure.Teori ini 

menjelaskan sebuah proses psikologis yang terjadi pada diri 

khalayak dalam menerima pesan komunikasi, berawal dari adanya 

perhatian(Attention), adanya ketertarikan(interest), munculnya 

hasrat atau keinginan(desire), terjadi pengambilan keputusan 

(decision),hingga terjadinya reaksi atau tindakan(action),(Effendy, 

2000: 304). 

Pesan (message) agar dapat efektif diterima oleh audients 

harus memenuhi model AIDDA (Attention, Interest, Desire, 

Decision, Action) yaitu gain attention (memperoleh perhatian), hold 

interest (menarik minat), arouse desire (membangkitkan keinginan) 

dan elicit action (menghasilkan tindakan) (Kotler, 1997:611). 

Adapun keterangan dari elemen-elemen dari model ini adalah:  

1. Perhatian(Attention) :Keinginan seseorang untuk mencari 

dan melihat sesuatu.  

2. Ketertarikan(Interest): Perasaan ingin mengetahui lebih 

dalam tentang suatu hal yang menimbulkan daya tarik bagi 

konsumen.  

3. Keinginan(Desire): Kemauan yang timbul dari hati tentang 

sesuatu yang menarik perhatian.  
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4. Keputusan(Decision): Kepercayaan untuk melakukan 

sesuatu hal. 

5. Tindakan(Action): Melakukan tindakan sesuai 

 

Dalam model AIDDA hal utama yang harus dilakukan 

adalah membangkitkan dan menumbuhkan perhatian khalayak, 

artinya bahwa setiap proses komunikasi (baik komunikasi tatap 

muka maupun komunikasi massa) hendaknya dimulai dengan 

membangkitkan perhatian. Dalam hal ini, sebuah pesan komunikasi 

harus dapat menimbulkan daya tarik tersendiri sehingga dapat 

memancing perhatian komunikannya (Jeffkins, 1997 :120). 

Dalam membangkitkan perhatian yang berperan penting 

adalah komunikatornya. Dalam hal ini komunikator harus mampu 

menimbulkan suatu daya tarik pada dirinya (source attractiveness) 

yang selanjutnya dapat memancing perhatian komunikan terhadap 

pesan komunikasi yang disampaikannya. Namun yang harus 

diperhatikan juga bahwa dalam membangkitkan perhatian khalayak 

harus dihindari munculnya suatu himbauan yang negatif.Dengan 

membangkitkan perhatian, akan membawa tahap komunikasi 

kedalam derajat yang lebih tinggi yaitu munculnya minat. Minat 

adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi 

timbulnyahasrat(desire) untuk melakukan suatu kegiatan yang 

diharapkan oleh komunikator. Hasrat tersebut harus didorong 
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dengan adanya pengambilan keputusan agar terjadi aksi atau 

tindakan yang diharapkan. 

 

2. Instrumental Theory of Persuasion. 

Hovland, Janis, dan Kelly (Tan,1981: 93) menjelaskan 

komunikasi persuasif sebagai the process by which and individual 

(communicator) transmits stimuli or message (usually verbal) to 

modify behaviour of the other individuals (the khalayak). 

Komunikasi persuasif merupakan sebuah proses di mana 

komunikator menyampaikan rangsangan atau pesan (biasanya 

lambang verbal) untuk mempengaruhi perilaku orang lain. 

Hovland, Janis, dan Kelly (Tan,1981: 95) menggambarkan 

sebuah model komunikasi, dimana terdapat faktor dan proses yang 

mempengaruhi proses komunikasi. Yang paling utama dalam 

komunikasi persuasif adalah mengarahkan perubahan perilaku 

melalui perubahan opini. Dalam teori ini dinyatakan bahwa 

perubahan sikap dapat dilakukan melalui perubahan opini atau 

informasi yang dimiliki seseorang tentang suatu objek.  

Dalam teori ini, sebuah komunikasi dikatakan berhasil jika 

dapat mempengaruhi dan mengubah kognisi hingga sikap khalayak. 
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Teori Instrumental Persuasif mengandung karakteristik situasi 

komunikasi yang mencakup faktor sumber, pesan, dan penerima. 

Dimana stimulus menghasilkan intervening proses yang berupa 

perhatian, pemahaman, dan penerimaaan 

Tabel 2 Instrumental Theory of Persuasion. 

Character ofThe          Communications 

Communication          Effect    

Situations 

    Interveting Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Sumber : Hovland, Jannis dan Kelly(Tan, 1981 : 95) 

Source Factor 

 

-Expertise 

-Trustworthiness 

-Likeability 

 

 

 

 

Attention 

Comprehension 

Acceptance 

Attitude Change 

Perception Change 

Oppinion Change 

Affect Change 

Action Change 

Black Box Consepts 

Fisher 1978 : 196-197 

Message 

 

-Order of argument 

-One sided vs two   

sided 

-Type of appeal 

-Explicit vs inlisit 

conclusions 

 

Khalayaks Factor 

 

-Persuasibility 

-Intellegence 

-Self exteem 

-Personality 
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1.5.4. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi tidak terlepas dari sebuah proses 

perencanaan (planning). Seperti yang diungkapkan oleh 

Ruslan(Ruslan 2006) menerangkan bahwa strategi Komunikasi 

adalah suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan 

tertentu dalam praktik operasionalnya.Kegiatan komunikasi 

memerlukan strategi, agar pesan yang disampaikan tidak hanya 

“receive”  tapi juga “accepted” dan mendapatkan respon yang 

diinginkan. 

Tujuan utama dari strategi komunikasi menurut, R. Wayne 

Pace, Brent D.Peterson, dan M. Dallas Burnett dalam Ruslan 

(2006), adalah sebagai berikut : 

1) To secure understanding 

Untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian dalam 

berkomunikasi. 

2) To establish acceptance 

Bagaimana cara penerimaan itu terus dibina dengan baik. 

3) To motive action 

Penggiatan untuk memotivasinya. 

4) The goals which the communicator sought to achieve 

Bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak 

komunikatordari proses komunikasi tersebut. 
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Dengan strategi, pesan yang akan dikomunikasikan dapat 

dirancang sedemikian rupa agar efektif dan mampu sampai pada 

khalayak sesuai sasran,sehingga dapat terjalin komunikasi yang 

efektif. 

Dilihat dari ruang lingkupnya, strategi komunikasi dapat 

dilihat makro (plammed multi-media strategi) maupun secara mikro 

(single communication medium strategi) yang berartimempunyai 

fungsi ganda yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi kepada 

sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal, dan dapat 

menjembatani “cultural gap” karena kemudahan yang diperoleh 

dari media massa begitu ampuh dan dapat merusak nilai-nilai 

budaya. Untuk menjabarkan strategi komunikasi, ditarik terlebhi 

dahulu mengenai unsur-unsur komunikasi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Harold D Laswell, komunikasi adalah “Who Says 

What In Which Channel To Whom With WhatEffect?.” Dalam teori 

Laswell tersebut, ada empat unsur yang penting yaitu 

Sumber,Pesan,Media, Penerima, yang kemudian setiap unsur dapat 

diturunkan kedalam poin-poin strategi yang dapat menunjang 

komunikasi yang efektif dan efek yang ditimbulkan sesuai dengan apa 

yang diharapkan. 
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 Penyusunan strategi komunikasi 

1. Menyusun Sumber (Komunikator) 

Dalam menentukan sumber komunikator, tentunya 

diperlukan perencanaan agar pesan yang disampaikan dapat 

efektif diterima khalayak, antara lain melihat terlebih dahulu 

latar belakang komunikator, kredibilitas komunikator, dan daya 

tarik komunikator. 

2. Menyusun Pesan 

Pesan harus mampumenarik perhatian dan 

mempengaruhi khalayak. Dalam menyusun pesan, dapat 

menggunakan konsep AIDDA, yaitu Attention, Interst, Desire, 

Decision dan Action. Artinya dimulaidengan membangkitkan 

perhatian (Attention), kemudian menumbuhkan minat 

dankepentingan (Interest), sehingga khalayak memiliki hasrat 

(Desire) untuk menerima pesan yang dirangsangkan oleh 

komunikator, dan akhirnya diambil keputusan (Decision) untuk 

mengamalkannya dalam tindakan (Action). 

3. Pemilihan Media 

Media sebagai alat penyalur pesan juga harus 

diperhitungkan. Media manakah yang terbaik? Dapat dilihat 

dari kelebihan dan kelemahan masing-masing media, baik 
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media cetak, audio, audio– visual, internet, maupun komunikasi 

langsung. 

4. Pengenalan Khalayak 

Siapa yang menjadi khalayak tentunya harus  

direncanakan diawal pembentukan strategi komunikasi. 

Dengan mempelajari khalayak, bisa dilakukan pendekatan-

pendekatan atau pengemasan pesan, sehingga penyampaian 

pesan bisa lebih efektif. 

 

1.5.5. Pemasaran Sosial 

Dalam buku Sosial Marketing: Improving The Quality of 

Life(Philip Kotler, Ned Roberto 2002) Pemasaran sosial merupakan 

salah satu isu pemasaran yang telah ada sekitar awal tahun 1970an. 

Pemasaran sosial bertujuan untuk mempengaruhi perilaku, seperti 

memperbaiki kesehatan, mencegah cedera, melindungi lingkungan, 

berkontribusi pada masyarakat, hingga kesejahteraan financial. 

Pemasaran Sosial adalah proses yang menggunakan prinsip 

dan teknik pemasaran dalam mempengaruhi perilaku target audiens 

yang akan menguntungkan masyarakat maupun individu. Disiplin 

yang berorientasi strategis ini tentunya bergantung pada penciptaan, 

komunikasi, penyampaian,dan pertukaran penawaran yang memiliki 

nilai positif bagi individu, klien, mitra, dan masyarakat luas. 
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Pemasaran Sosial berbeda dengan pemasaran pada umumnya, 

karena berfokus pada perubahan perilaku dari target yang dituju. 

Kotler dan Gerald Zaltman mendefinisikan social marketing 

sebagai sebuah disain, implementasi dan kontrol terhadap sebuah 

program yang telah diperhitungkan untuk mempengaruhi penerimaan 

terhadap ide-ide sosial dan melibatkan pertimbangan-pertimbangan 

perencanaan produk, harga, komunikasi, distribusi dan riset pasar 

(Kotler & Lee, 2007:216). Pemasaran sosial merupakan sebuah 

konsep pemasaran pada aktivitas non komersial yang berhubungan 

dengan kepedulian kemasyarakatan, kesejahteraan rakyat dan 

pelayanan sosial.  

Nancy R. Lee, Michael L. Rothschild, dan Bill Smith dalam 

Social Marketing Influencing Behaviors for Good (2011: 7), 

menerangkan pemasaran sosial sebagai proses yang menggunakan 

prinsip-prinsip pemasaran dan teknik untuk memengaruhi perilaku 

khalayak sasaran yang akan menguntungkan masyarakat serta 

individu.Pemasaran sosial menurut Kotler (Wahyuni Pudjiastuti, 

2016: 6), menggunakan 4 P (Product, Price, Place, dan Promotion) 

elemennya perlu ditambahkan dengan 3 P. Kotler menambahkan 

Personnel, Process, dan Presentation.Personnel adalah pihak yang 

menjual dan menyampaikan produk sosial pada sasaran. 

Presentationberarti bahwa seorang social marketer perlu 
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menunjukkan secara jelas dan lengkap produk sosial yang ditawarkan 

sehingga khalayak tertarik dan menggunakannya.  Processberarti 

bahwa social marketer perlu menunjukkan secara lengkap dan jelas 

langkah-langkah yang harus diambil oleh target sasaran agar mereka 

dengan mudah bisa mendapatkan produk sosial yang ditawarkan. 

Dalam pemasaran sosial ada tiga tiga tipe produk sosial, yaitu : 

1) Gagasan sosial (social idea)  

Gagasan sosial dapat berupa suatu kepercayaan (belief), 

sikap (attitude) atau nilai (value). Dalam persoalan tertentu bisa 

saja terjadi bahwa intinya adalah kepercayaan. Contohnya seperti 

dalam kampanye anti perundungan menekankan bahwa 

perundungan dapat berakibat pada perkembangan mental 

seseorang, yang juga berpengaruh pada kehidupan seseorang. 

2) Praktik Sosial (Social Practice) Ini bisa berupa peristiwa yang 

terjadi akibat aksi. 

3) Perubahan sosial yang melibatkan produk kasat mata (tangible 

product) Produk tangible menunjukan pada produk fisik yang 

menyertai suatu kampanye sosial.  

 

Ada empat tahapan yang harus dilalui manajemen pemasaran 

sosial. Tahap ini harus dilakukan secara berurutan agar tujuan 
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yang telah ditentukan dapat tercapai(Pudjiastuti,2016:33-39). 

Keempat tahapan tersebut menurut Kotler adalah : 

1) Defining the product & marketing 

Mencari kecocokan ide, teori dan praktis tentang 

produk, marketing dan hingga target adopter. 

Ini merupakan tahapan dimana social marketer berusaha 

mencari kesesuaian antara ide/praktik sosial dengan apa 

yang dicari, dibutuhkan, dan diinginkan oleh target adopter 

untuk menyelesaikan masalahnya. 

Seringkali target adopter tidak mampu mengidentifikasi 

sendiri masalah yang sedang dihadapinya. Dalam hal ini 

peran social marketer menjadi sangat dibutuhkan. 

2) Designing the product & market fit  

Pada tahapan ini yang dilakukan adalah mencari 

jawaban atas pertanyaan “what makes a good fit?” dengan 

efektif sebagai cara mencari solusi bagi kelompok target 

adopters.  

3) Delivering the product & market fit  

Pada posisi ini, pihak social marketer siap untuk 

membawa produk sosial tersebut kepada target adopternya 

dengan melakukan perencanaan awal kampanye.Pada tahap 

ini harus adaadoption triggering, yaitu membiarkan target 



 
 

38 
 

mencoba produk sosial yang ditawarkan supaya mereka 

lebih yakin terhadap manfaat produk sosialtersebut 

4) Defending the product& market fit 

Pada tahap ini social marketer mendukung atau 

mengubah kecocokanproduk dengan pasar untuk merespon 

perubahan yang relevan dilingkungan dan populasi target 

adopter. 

Kemudian, proses manajemen pemasaran sosial juga melalui 

beberapa tahapan, di antaranya sebagai berikut : 

1) Menganalisis & audit lingkungan pemasaran sosial 

2) Meneliti & analisis populasi target adopter  

3) Merancang strategi pemasaran sosial 

4) Perencanaan program sosial marketing  

5) Mengorganisasikan, implementasi kontrol, serta komunikasi, 

dan mengevaluasi hasil-hasil program kerja pemasaran 

sosial. 

 

2. Kampanye Sosial 

Roger dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai 

serangkaian tindakan komunikasi yang terancana dengan tujuan 

menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang 

dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye 
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dilakukan agar masyarakat lebih tanggap dan menyadari sebuah 

pesan yang disampaikan melalui kampanye. Menurut Venus (2004: 

29) Ada empatdalam kegiatan kampanye sosial, yaitu:  

1) Kampanye secara sistematis berupaya menciptakan “tempat” 

tertentu dalam pikiran khalayak tentang produk, kandidat, atau 

gagasan yang disodorkan.  

2) Kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan mulai dari 

menarik perhatian khalayak, menyiapkan khalayak untuk 

bertindak, hingga akhirnya mengajak mereka melakukan 

tindakan nyata.  

3) Kampanye juga mendramatisasi gagasan-gagasan yang 

disampaikan pada khalayak dan mengundang mereka untuk 

terlibat baik secara simbolis maupun praktis, guna mencapai 

tujuan kampanye. 

4) Kampanye juga secara nyata menggunakan kekuatan media 

dalam upaya menggugah kesadaran hingga menggugah perilaku 

khalayak. 

1.5.6. Perundungan 

Perundungan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) berasal dari akar kata rundung, berarti mengganggu, 

mengusik terus menerus, dan menyusahkan.  
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Dalam New Perspectives on Bullying(Rigby 2002 : 15), 

Perundungan didefinisikan sebagai penekanan atau penindasan 

berulang-ulang, secara psikologis atau fisik terhadap seseorang yang 

memiliki kekuatan atau kekuasaan yang kurang oleh orang atau 

kelompok orang yang lebih kuat. Olweus dalam Olweus Bully or 

victim questionnaire (Solberg&Olweus,2003: 13) membagi 

perundungan dalam beberapa jenis, yaitu: Vebal (Mengatakan 

sesuatu untuk menyakiti atau menertawakan seseorang), Indirect 

(Menolak atau mengeluarkan seseorang dari kelompok pertemanan 

atau mencoba membuat orang lain juga tidak menyukai orang 

tersebut), dan fisik (Memukul, menendang, mendorong, atau 

menyakiti dengan melakukan kontak fisik). Seiring dengan 

berkembangnya teknologi, Perundungan juga berbentuk cyber. 

Hinduja dan Patchin  (Donegan, 2012 : 33) mengartikan  cyber 

bullying  sebagai sebuah tindakan yang dengan sengaja mengirimkan 

pesan teks elektronik ataupun screen shoot gambar, rekaman video 

juga suara yang biasa diupload ke situs jejaring sosial yang bernada 

mengejek, melecehkan, mengancam dan mengganggu pengguna 

jejaring sosial lainnya. 

Willard (2006) membagi perundungan siber dalam tujuh 

bentuk, yaitu: 
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1. Flamingatau pertengkaran daring  

Bentuk ini adalah perang kata-kata di dunia maya dengan 

menggunakan bahasa yang mengandung amarah, vulgar, 

mengancam, dan merendahkan. 

2. Harassment atau pelecehan.  

Tindakan ini merupakan bentuk perundungan yang memuat 

penyerang, dan melecehkan seseorang secara berulang-ulang.  

3. Denigration atau fitnah 

adalah perundungan siber yang dilakukan dengan cara 

menuliskan posting-an atau komentar hinaan yang bohong 

(hoax), gosip kejam, dan rumor tentang seseorang untuk merusak 

reputasi.  

4. Impersonating atau akun palsu, adalah meretas akun media sosial 

seseorang, melakukan posting sebagai orang tertentu, atau 

membuat akun palsu dengan tujuan untuk membuat seseorang 

terlihat buruk sehingga merusak reputasi seseorang.  

5. Trickery atau tipu daya, adalah memperdaya seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang memalukan, membuka informasi 

memalukan tentang dirinya sendiri berupa teks, foto, dan video 

untuk disebar secara luas di internet.  

6. Exclusion atau pengucilan, adalah perundungan siber dengan 

cara mengucilkan seseorang dari grup daring secara sengaja.  
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7. Cyberstalking atau penguntitan siber, adalah perundungan siber 

yang dilakukan dengan mengirimkan pesan berkali-kali yang 

berisi ancaman, intimidasi, dan secara terus-menerus mengikuti 

aktivitas daring seseorang dengan tujuan membuat orang itu 

tidak nyaman dan merasa khawatir atas keselamatannya.  

Dampak Perundungan 

Wiyani (2012:16) menerangkan bahwan korban perundungan 

dapat mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi 

kesejahteraan psikologis yang rendah (low psicological wellbeing) 

dimana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta 

tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk dimana korban merasa 

takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari 

pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami 

kesulitan berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk 

bunuh diri dari pada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa 

hinaan dan hukuman.  

Perundungan yang terjadi atau menimpa seseorang dapat dikenali 

dengan beberapa tanda berikut (Priyatna, 2010:9):  

1. Depresi 

2. Cemas 

3. Selalu khawatir pada masalah keselamatan; 

4. Menjadi pemurung 
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5. Agresi 

6. Timbul isu-isu akademik 

7. Tampak rendah diri dan menjadi pemalu 

8. Menarik diri dari pergaulan 

9. Penyalahgunaan substansi (obat atau alkohol).  

 

Pihak Yang Terlibat Perundungan 

Wiyani (2012:60) lima pihak yang terlibat dalam kejadian 

perundungan sebagai berikut : 

1. Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, 

berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku perundungan. 

2. Asisten bully, juga terlibat aktif dalam perilaku perundungan, 

namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully.  

3. Rinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian perundungan 

terjadi, ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprofokasi 

bully, mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya 

4. Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan 

membantu korban, seringkali akhirnya ia menjadi korban juga 

5. Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, 

namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.  
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Urgenitas perundungan tidak hanya karena faktor tingginya 

tingkat perundungan, tapi juga dampak yang ditimbulkan. 

Perundungan tidak hanya memberi dampak negatif pada korban 

tetapi juga pada pelaku. Semua orang bisa menjadi korban atau malah 

menjadi pelaku perundungan.  

Perundungan juga bentuk adalah pelanggaran dari UU NO.35 

Tahun 2014, pasal 76c Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi 

“setiap orang dilarang membiarkan, melakukan, 

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan 

terhadap anaka.” Ancaman Pidana Pasal 80 ayat 1, “ Setiap 

Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76c dipidana penjara paling ama 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan.” 

 

1.6. Metoda Penelitian 

1.6.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Denzin dan Lincoln 

dalam Moleong (2007:5) menerangkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 

untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan 

melibatkan berbagai metode yang ada. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut 

Creswell (2010 : 20) studi kasus merupakan sebuah pendekatan  yang 

digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau 
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masalah yang unik, dalam konteks khusus, isu- isu yangsedang 

berkembang, budaya, fenomena dll, dan  mengumpulkan berbagai 

informasi secara mendalam, mendeteil, dan komprehensif yang dapat 

diolah untuk menghasilkan solusi utuk menyelesaikan masalah yang 

diamati. 

Studi kasus digunakan sebagai metode penelitian karena dapat 

menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut terjadi 

(Yin, 2011: 2), sehingga penelitian tidak hanya menjawab pertanyaan 

penelitian tentang „apa‟ (what) obyek yang diteliti, tetapi lebih 

menyeluruh dan komprehensif lagi adalah tentang „bagaimana‟ (how) 

dan „mengapa‟ (why).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus tunggal, yang 

berfokus pada satu kasus yang unik, yaitu strategi komunikasi 

pemasaran sosial program geber septi  dalam penanganan perundungan 

di kota Semarang 

1.6.2. Situs Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Duta Revolusi Mental Kota 

Semarang, karena RDRM merupakan instansi yang merancang dan 

melaksanakan program Geber Septi. 

1.6.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Geber Septi (Gerakan Bersama 

Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Perundungan) 
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1.6.4. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, 

dan bukan angka-angka.  Data tersebut dapat berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, video, catatan pribadi, atau memo. Semua 

adata tersebut kemudian dikmpulkan menjadi satu untuk menjawab 

mengapa, alasan apa, dan bagaimana terjadinya sebuah fenomena yang 

diteliti. 

 

1.6.5. Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari 

informan secara langsung (dari tangan pertama). Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 

observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan 

hasil pengujian. 

Pada penelitian kali ini,peneliti melakukan observasi langsung di 

Rumah Duta Revolusi Mental, dan melakukan wawancara dengan  

1. Ketua Rumah Duta Revolusi Mental 

2. Konselor Rumah Duta Revolusi Mental. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diambil 

secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, 

buku-buku, surat kabar, makalah, arsip dan dokumen-dokumen 

lainnya.  

 

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan: 

1. Koordinator Pelaksana Rumah Duta Revolusi Mental 

2. Konselor Rumah Duta Revolusi Mental. 

Wawancara dilakukan agar peneliti mendapat informasi mendalam 

terkait RDRM dan program Geber Septi. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Peneliti menggunakan metode pengamatan, dimana peneliti 

sebagai pengamat, karena peneliti hanya mengikuti kegiatan yang 

dilakukan Rumah Duta Revolusi Mental, dan membatasi 

perannya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan 

atau peristiwa pada waktu yang lalu. Dan dalam penelitian ini, 



 
 

48 
 

data yang didokumentasikan kegiatan-kegiatan Rumah Dura 

Revolusi Mental. 

 

1.6.7. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menganalisis data dari 

literatur, wawancara, maupun data lapangan, sehingga dapat 

merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan.Analisis dilakukan 

melalui prosedur dan tahapan-tahapan berikut : 

1. Pengumpulan data. 

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data 

bergerak dari lapangan atau ranah empiris dalam upaya membangun 

teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali dengan 

memasuki lokasi penelitian, yaitu Rumah Duta Revolusi mental, 

kemudian melakukan wawancara, observasi, dan melakukan studi 

literasi. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan 

perhatian kepada data-data dan memilahnya kedalam data primer 

dan data sekunder. Dari hasil dokumentasi dan wawancara, peneliti 

memilah-milah data apa yang berguna dan tidak berguna untuk 

menunjang penelitian. 

3. Klasifikasi data 
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Data yang telah terkumpul selama penelitian kemudian 

dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data yang 

telah terkumpul kemudian diuraikan kedalam tiap-tiap unsur 

strategi komunikasi pemasaran sosial. 

4. Penyajian data 

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data agar memudahkan 

bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

5. Penarikan kesimpulan 

Setelah melakukan penyajian data maka kesimpulan awal dapat 

dilakukan, dan berlanjut menganalisis dan mencari makna dari yang 

telah terkumpulkan. 

 

1.6.8. Kualitas Data 

Untuk mencapai data yang valid atau data yang dilaporkan peneliti 

dengan data yang sesungguhnya terjadi dalam obyek penelitian, penulis 

menguji keabsahan data penulis dengan menggunakan metode 

triangulasi. Seperti yang diungkapkan Moleong (2004:330) triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek 

penelitian, dan untuk itu, peneliti menggunakan metode triangulasi 

sumber. 
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Langkah-langkahtriangulasi dengan sumber, yang penulis lakukan 

adalah : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data 

hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan subjek penelitian sepanjang 

penelitian. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang dari berbagai RDRM, maupun 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


