
EVALUASI PROGRAM  
ROOTS INDONESIA UNTUK 
UJI COBA PENCEGAHAN  
KEKERASAN SEBAYA DAN 
PERUNDUNGAN
di Sulawesi Selatan & Jawa Tengah

UNICEF 
World Trade Centre 6, 10th Floor 
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31 
Jakarta 12920, Indonesia

Tel. 
(021) 2996 8000

Fax. 
(021) 571 1326

Email 
jakarta@unicef.org

Website 
www.unicef.or.id



Sebuah Prioritas Nasional 
• Pencegahan kekerasan terhadap anak telah diprioritaskan  

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / 

RPJMN) 2015-2019.

• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak meluncurkan Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan 

terhadap Anak 2016-2020. 1 dari 6 strategi utama ialah untuk 

mengubah norma sosial saat ini yang menerima, mentolerir, dan 

membiarkan kekerasan, termasuk di sekolah.

• Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Target 16.2, yang bertujuan 

untuk mengakhiri perlakuan salah, ekploitasi, perdagangan 

manusia dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap 

anak pada 2030.

• Inisiatif nasional lainnya, seperti Sekolah Ramah Anak dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82/2015 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan 

di Sekolah telah menunjukkan sebuah komitmen nasional yang 

kuat dalam menghapuskan kekerasan di sekolah.

Desain Model 
Loka karya diadakan bersama pemerintah, universitas, orang 

muda, dan organisasi berbasis masyarakat untuk mendesain 

model intervensi dalam mencegah perundungan di Sekolah 

Menengah Pertama di Indonesia. Tujuannya ialah untuk 

mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi model 

intervensi anti-perundungan yang berbasis bukti dan didorong 

oleh remaja itu sendiri di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, 

baik di area pedesaan maupun perkotaan. 

Intervensi 
Intervensi di Indonesia diadaptasi dari program di Amerika Utara 

yang disebut Roots5, berfokus pada membangun iklim positif 

sekolah melalui kegiatan yang dipimpin oleh siswa. Pada program 

Roots Indonesia, siswa ‘mengusulkan’ teman sebaya mereka 

yang paling sering menghabiskan waktu bersama mereka untuk 

menjadi Agen Perubahan menggunakan teori jejaring sosial.

5  http://www.betsylevypaluck.com/roots-curriculum/

RINGKASAN TEMUAN EVALUASI
Periode evaluasi: Oktober 2016 – Mei 2018

Permasalahan
Data nasional mengenai perundungan di sekolah dari Global 
School Health Survey (GSHS) pada tahun 2015 menyatakan 
bahwa: 

25% 
DILAPORKAN TERLIBAT  
DALAM PERTENGKARAN FISIK 
SATU TAHUN TERAKHIR
secara signifikan lebih tinggi bagi laki-laki 
yaitu 36% daripada perempuan yaitu 13%.

Perundungan dunia maya (cyberbullying) semakin meningkat 

sebagai masalah yang dihadapi anak baik di rumah ataupun 

sekolah.1  Menurut serangkaian jajak pendapat online yang 

dilakukan pada platform media sosial UNICEF yaitu U-Report2, 

perundungan merupakan masalah utama yang dihadapi remaja di 

Indonesia, diikuti oleh isu pendidikan, dan masalah popularitas / 

identitas.3  

Meskipun perundungan diakui oleh anak-anak dan pembuat 

kebijakan sebagai masalah serius di Indonesia, ada beberapa 

intervensi berbasis bukti yang diujicobakan di Indonesia atau 

negara-negara berpendapatan menengah lainnya. 

Dampaknya
Perundungan bisa memberikan dampak jangka pendek 

dan jangka panjang bagi korban dan pelaku. Perilaku 

agresif di antara remaja, termasuk kekerasan dan 

perundungan, dapat dikaitkan dengan peningkatan 

risiko gangguan kesehatan mental sepanjang masa 

kehidupan, fungsi sosial dan hasil belajar yang buruk.4

1 Song, Jiyeon, dan Insoo Oh. “Factors Influencing Bystanders’ Behavioral Reactions In Cyberbullying Situa-
tions”. Computers In Human Behavior, vol 78, 2018, hal. 273-282. Elsevier BV, doi:10.1016/j.chb.2017.10.008. 
Diakses pada 6 Desember 2018.

2 U-report merupakan sistem jajak pendapat berbasis media sosial yang membantu orang muda membagikan 
opini mereka pada suatu topik dan mempengaruhi pembuatan kebijakan. Ada sekitar 100,000 U-reporter di 
seluruh Indonesia, berusia 14-25 tahun, yang terdiri dari 51% perempuan dan 71% berusia 15-19 tahun.

3 Oxford Policy Management. “How do you know what’s good for me? An Overview of Promising Practices in 
Adolescent Programming in Indonesia oleh UNICEF (dan mitra lainnya).” Laporan Akhir. 2017.

4 Bowes L, Joinson C, Wolke D, Lewis G. Peer victimisation during adolescence and its impact on depression in 
early adulthood: prospective cohort study in the United Kingdom. BMJ. 2015;350:h2469
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melaporkan mengalami 
perundungan 
dalam satu bulan terakhir.
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ROOTS juga mengadopsi dan mengkombinasikan komponen pelatihan guru yang dirancang untuk memperkuat pengetahuan dan 

keterampilan diri guru dengan menggunakan praktik disiplin positif, yang telah dikembangkan dan diujicobakan di Papua oleh UNICEF. 

Sebuah penelitian midline telah dilakukan di Papua pada 2017, menunjukkan bahwa hukuman dengan kekerasan (fisik dan emosional) 

telah berkurang dan ditemukan hubungan / kesimpulan yang kuat dalam pengurangan kekerasan terhadap peningkatan literasi siswa. 

Sulawesi Selatan:  
4 SMP:
2 di Makassar, 2 di Gowa

Jawa Tengah:  
8 SMP:
4 di Klaten,
4 di Semarang

LOKASI SEKOLAH-SEKOLAH UJI COBA

Gambar 2. Para siswa mengembangkan kebijakan Anti-Perundungan melalui poster di Sulawesi Selatan ©YIM/2018

Intervensi yang inovatif ini dikembangkan 
dengan menggunakan prinsip metodologi Riset 
Aksi Partisipatoris (PAR), yang  melibatkan 
para siswa untuk berpartisipasi dalam setiap 
tahapan program dari perancangan hingga 
implementasi serta monitoring dan evaluasi. 
Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi 
diadaptasikan sesuai konteks kepada 
pengguna akhir program yang merupakan 
remaja itu sendiri, meningkatkan kepemilikan 
dan keberlanjutan proses

  
Agen Perubahan

Merupakan siswa yang sangat terhubung dan memiliki pengaruh 

besar di sekolah untuk mengubah sikap dan perilaku teman-teman 

sebayanya. Agen Perubahan dipilih oleh siswa lainnya karena dianggap 

mereka yang paling banyak berinteraksi dengan siswa lainnya. Sekitar 

40 Agen Perubahan per sekolah difasilitasi melalui sesi tetap yang 

dilakukan setelah sekolah untuk mengidentifikasi masalah di sekolah 

mereka serta merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi 

solusi oleh mereka sendiri. Ada 12 sesi dalam program Roots.  

Agen perubahan didampingi oleh Fasilitator muda selama 12 

pertemuan tersebut (yang berasal dari organisasi anak setempat, yaitu 

Forum Anak). Peran fasilitator menjadi salah satu peran paling penting 

dalam intervensi ini.

Pertemuan 1 Pengenalan Program

Pertemuan 2 Meningkatkan rasa percaya kelompok sebaya

Pertemuan 3 Memberikan respon terhadap konflik

Pertemuan 4 Membuat perubahan perilaku secara positif

Pertemuan 5 Mengembangkan rekomendasi kebijakan sekolah 
pencegahan kekerasan

Pertemuan 6 Mengembangkan permainan peran (role play)

Pertemuan 7 Membuat aksi yang melibatkan seluruh siswa

Pertemuan 8 Merancang aktivitas  Roots Day di sekolah

Pertemuan 9 Menyusun dan memperkuat pesan (hashtag)

Pertemuan 10 Persiapan aktivitas  Roots Day di sekolah

Pertemuan 11 Roots Day!

Pertemuan 12 Evaluasi terhadap program Roots

Gambar 1. Daftar 12 pertemuan Roots untuk Agen Perubahan

Key Findings 
Sulawesi Selatan: tindakan perundungan menurun sebesar 29% 

dan viktimisasi (kejadian pada korban) menurun sebesar 20%. Guru 

dan fasilitator juga mencatat kemajuan penting dalam perilaku positif 

siswa, termasuk mereka yang dipilih menjadi Agen Perubahan. 

Jawa Tengah: Laporan tentang tindakan perundungan dan 

viktimisasi (korban melapor) sedikit meningkat sejak penelitian 

baseline karena meningkatnya kesadaran siswa dan guru tentang 

apa yang merupakan perundungan sehingga mengarah pada 

peningkatan pelaporan. 

Sekolah mengembangkan dan mengimplementasikan 

kebijakan anti-perundungan

Setiap sekolah intervensi berhasil mengembangkan kesepakatan 

anti-perundungan yang dibuat siswa dengan masukan guru. Agent 

Perubahan mengembangkan kebiijakan dan mempresentasikannya 

di depan teman-teman sebaya dan para guru melalui poster dan 

permainan drama.

MENURUN 

29%
MENURUN 

20%

TINDAKAN
PERUNDUNGAN

KEJADIAN
PADA KORBAN

KEMAJUAN DALAM
PERILAKU POSITIF
SISWA, TERMASUK 
PARA AGEN 
PERUBAHAN DI 
SULAWESI SELATAN

* Model intervensi ini dievaluasi menggunakan data dari  
7,500 lebih siswa di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah



Pembelajaran & Rekomendasi 
1. Membangun hubungan yang kuat dengan pihak sekolah 

Keterlibatan dengan kepala sekolah sangat penting sejak pemilihan sekolah 

dalam program hingga akhir intervensi. Peningkatan kapasitas untuk para guru 

mengenai pentingnya partisipasi remaja yang bermakna perlu dimasukkan sebagai 

komponen dari program guru. Guru yang ditunjuk untuk mendukung para fasilitator, 

serta membangun dan memperkuat hubungan di sekolah sangatlah membantu. 

2. Pemilihan siswa Agen Perubahan 

Peningkatan kapasitas bagi pihak sekolah mengenai teori jejaring sosial 

dan nominasi teman sebaya untuk pemilihan siswa Agen Perubahan sangat 

penting karena metode ini bukan cara yang biasa digunakan oleh guru untuk 

mengembangkan kegiatan yang dipimpin siswa. Perlu juga ada minimum dua 

perwakilan Agen Perubahan per kelas.

3. Peningkatan kemampuan komunikasi dan soft-skills  

lainnya bagi Agen Perubahan 

Penguatan kemampuan komunikasi dan soft-skills lainnya berdasarkan tingkatan 

dan pemahaman siswa ialah penting untuk memastikan bahwa semua Agen 

Perubahan memulai dari tingkat keterampilan yang sama, contohnya, berbicara di 

depan umum (public speaking).

4. Pengaturan waktu pertemuan 

Pengaturan waktu pertemuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah 

dan kelompok siswa. Ketika pertemuan diadakan di luar jam sekolah, kebutuhan 

transportasi siswa perlu dipertimbangkan.

5. Cakupan internet 

Kegiatan secara online berguna untuk mendukung kegiatan, namun tidak sangat 

diperlukan untuk membuat perubahan terhadap siswa. Di sekolah-sekolah tanpa 

cakupan internet, kegiatan-kegiatan lain untuk memaksimalkan dampak dari 

kegiatan Agen Perubahan dapat juga dimanfaatkan, misalnya majalah dinding.

6. Kegiatan Roots setelah intervensi 

Beberapa siswa menyatakan kesedihannya setelah program selesai. Melakukan 

pertemuan informal atau kegiatan yang tidak terfasilitasi secara santai saat 

program dimulai memiliki manfaat positif jangka panjang. 

“Saya suka bully 
teman saya, 
seperti dengan 
memanggil nama 
orang tua-nya 
atau mem-posting 
foto mereka 
yang aneh dan 
memalukan 
jadinya siswa 
yang lain pada 
ketawa. Saya 
lakukan itu 
karena saya tidak 
tahu itu bullying. 
Sekarang saja jadi 
lebih tahu apa itu 
bullying karena 
teman saya yang 
Agen Perubahan 
menjelaskan 
pada saya.” 

Siswa, 14 tahun, 
Sulawesi Selatan 

Penurunan penerimaan 
terhadap perundungan, 
dan peningkatan peran 
teman sebaya untuk 
pencegahan terlihat 
selama uji coba.

“Sejak pelaksanaan ROOTS, banyak 
siswa telah berani melapor pada 
guru BK atau guru lain ketika melihat 
bullying. Sebelumnya, mereka hanya 
tetap diam.”
Guru BK, Sulawesi Selatan

“Tadinya saya gak 
tahu dampak dari 
bullying itu.  
Saya juga gak  
tahu bagaimana 
cara meresponnya. 
Oh ternyata 
perbuatan
saya itu salah
setelah belajar
lebih tentang
bullying.”
 
Siswa, Jawa Tengah

“Teman-teman saya sekarang gak suka 
musuhan. Kenapa? Soalnya kita tahu 
kalau kekerasan dan bullying di sekolah 
gak baik. Menurut saya sih, sekarang 
mulai berkurang. Sekarang ada aturan di 
sekolah kalau bullying fisik atau non-fisik 
apapun tidak boleh. Waktu itu sekolah buat 
aturannya setelah ada kampanye Anti Bully 
sama kegiatan-kegiatan itu.” 
Siswa, Jawa Tengah

“Sejak sekolah
kita punya Agen  
Perubahan, kalau 
ada siswa mem-
bully siswa lain,
kebanyakan 
siswa sekitar
langsung
menegur dan
bilang ‘Hei, itu
bullying!’.”

Siswa, 14 tahun,
Sulawesi Selatan

Peningkatan

Program saat ini sedang direplikasi dan 

ditingkatkan di provinsi uji coba, yakni 

Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. 

Keterbatasan 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk melihat apakah intervensi 

tersebut layak dan dapat diterima 

untuk diterapkan di Indonesia. Terdapat 

keterbatasan untuk melihat dampak 

signifikannya secara kuantitatif karena 

jumlah sekolah yang dilibatkan relatif 

kecil.  

Mitra 

Program ini diimplementasikan atas 

kolaborasi dengan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia, 

serta dukungan dari Komite Nasional 

Swiss untuk UNICEF dan mitra lokal 

sebagai berikut:

Sulawesi Selatan:

• Yayasan Indonesia Mengabdi

• Dinas Pendidikan 

• Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Jawa Tengah:

• Yayasan Setara

• LPA Klaten

• Sekumpulan universitas di Jawa 

Tengah (Universitas Sebelas 

Maret, Universitas Negeri 

Semarang, Universitas Katolik 

Soegijapranata, Universitas 

Diponegoro, Universitas Widya 

Dharma Klaten)

• Yayasan Nusantara Sejati

• Dinas Pendidikan

• Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk, dan Keluarga 

Berencana  


