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Abstrak
Sekolah yang menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak Indonesia menimba ilmu ternyata memiliki
potensi akan timbulnya konflik. Siswa sebagai subyek utama yang ada di sekolah tak jarang terlibat konflik
yang menggunakan kekerasan. Hal ini bertambah pelik dengan munculnya pada Siswa Sekolah Menengah
Pertama (SMP). Konflik seperti bullying (perundungan) kerap terjadi pada Siswa SMP merupakan bentuk
dari kegagapan akan teknologi internet di sekolah. Ada kebutuhan mendasar bagi para Siswa SMP untuk
beradaptasi dengan internet. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah (1)meningkatkan
pemahaman akan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian bagi Siswa SMP di lingkungan
berinteraksi sehari-hari; (2)menciptakan karya seni yang bermanfaat untuk mempromosikan nilai-nilai
perdamaian; (3)memberikan edukasi tentang bahaya dari perkembangan teknologi internet yang dapat
memicu konflik dikalangan Siswa SMP. Semua tujuan tersebut dipayungi dalam satu tema besar yakni
literasi digital melalui kegiatan seperti: (1)workshop pemberian materi dan diskusi seputaran manajemen
konflik berbasis sekolah; (2)literasi digial untuk penggunaan internet damai bagi Siswa SMP; dan
(3)berkarya untuk perdamaian.
Kata kunci: internet, perundungan, literasi digital
1. PENDAHULUAN

sebagainya [2]. Hal ini penting dicermati mengingat
sekolah merupakan temoat menimba ilmu dan
menyebarkan nilai-nilai luhur. Kondisi kontrapuktif
akan terjadi apabila dalam pelaksanaan yang terjadi
justru sebaliknya, pengaruh negatif yang justru
mendominasi akibat konflik yang muncul tak dapat
dihindari.

Sekolah selama ini kita kenal sebagai tempat anakanak dibina terkait pemahamanya dalam upaya
membentuk kemampuan bersikap dan berpikir.
Tempat yang juga sering disebut sebagai madrasah
ini merupakan lokasi yang amat heterogen, dimana
siswa yang berasal dari berbagai latar belakang
bertemu dan bergaul untuk menuntut ilmu [3].
Sekolah, dalam praktiknya, mewarnai kehidupan
siswa dalam kegiatan belajar mengajar denga
dibantu oleh guru yang dibantu oleh karyawan serta
pengurus dengan tanggung jawabnya masingmasing [3]. Banyaknya pihak yang turut serta
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di
sekolah membuat kemungkinan terjadinya konflik
seringkali sulit untuk dihindari.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat dengan
ditandai penetrasi internet yang begitu masif
disinyalir sebagai alasan terjadinya konflik di
bangku sekolah. Perkembangan teknologi berupa
internet banyak membuat para siswa di sekolah
sebagai pelaku dan korban akibat proses
penggunaan yang tak bijak. Pemanfaatan dari
internet yang nir fungsi dan berlebihan sepeti
menelusuri informasi yang tidak sesuai dengan usia
dan dilakukan bukan atas dasar kepentingan
tertentu menjadi alasan utama konflik di sekolah
terjadi [4]. Bentuk konflik yang kerap terjadi di
sekolah antara lain tawuran pelajar, aksi
perundungan (bullying), serangan seksusal, hingga
masuknya ideologi radikalisme dan ekstrimisme
merupakan kegagapan akan penggunaan teknologi

Sekolah sebagai tempat ditanamkanya nilai-nilai
luhur ternyata menyimpan potensi akan timbulnya
konflik. konflik dengan berbagai bentuk dan
melibatkan berbagai pihak dapat terjadi di sekolah
[3]. Berbagai konflik yang terjadi di sekolah
meliputi: konflik siswa dengan siswa, konflik guru
dengan guru, konflik guru dan siswa, dan lain
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internet di sekolah. Menjadi hal yang penting bagi
anak-anak usia sekolah untuk diberikan
pemahaman akan perkembangan teknologi,
utamanya melalui metode literasi digital, agar
terhindar dari konflik.

melalui literasi digital dapat dibagi menjadi tiga
metode sebagai berikut:

Perkembangan teknologi berupa internet yang
berpotensi menadi konflik bagi anak-anak sekolah
SMP menjadi penting untuk dicermati. Upaya
untuk melakukan literasi digital untuk para siswa
SMP dengan memberikan pemahaman memproses
informasi dan berkomunikasi efektif melalui media
digital sudah menjadi keharusan [1]. Melalui
penyelenggaran literasi digital di sekolah SMP
diharapkan para siswa memiliki nilai-nilai
perdamaian seperti saling menghormati satu sama
lain, toleransi, keadilan, kejujuran, kerjasama dan
saling memahami akan pandangan yang berbeda.
Kesemuanya diharapkan menjadi upaya manajemen
konflik berbasis sekolah yang mengurangi tingkat
terjadinya perselisihan antar siswa sekolah.

Berdasar dari analisis situasi yang dilakukan yakni
belum adanya kesadaran bagi anak-anak usia SMP
tentang pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai
perdamaian dalam lingkungan berinteraksi seharihari, pemberian materi seputar manajemen konflik
di lingkungan sekolah, utamanya di bangku SMP,
menjadi amat penting. Sasaran utama kami adalah
siswa SMP dengan minat tinggi mengunakan
internet. Mitra yang kami dapat dari demografi
tersebut adalah siswa dari SMP Negeri 1 Bantul.
Sekolah dengan siswa yang mayoritas adalah siswa
dengan nilai terbaik di antero Yogya selatan ini
memiliki demografi yang cukup menarik. Tak
hanya itu, SMP Negeri 1 Bantul dipilih sebagai
mitra dalam kegitan pengabdian masyarakat ini
didasarkan atas begitu aktifnya para siswa untuk
terlibat dalam kegiatan akademik maupun nonakademik, sehingga memudahkan dalam upaya
penyampaian materi.

(a)Pemberian materi dan diskusi
manajemen konflik di lingkungan SMP

Adapun masalah yang disasar dari pelaksanaan
pengabdian masyarakat manajemen konflik
berbasis sekolah melalui literasi digital dapat
diejawantahkan dalam beberapa poin berikut ini:
(1) belum adanya kesadaran bagi anak-anak usia
SMP tentang pentingnya menjunjung tinggi nilainilai perdamaian dari lingkungan berinteraksi
sehari-hari; (2) kurangnya wadah ekspresi dalam
mempromosikan
nilai-nilai
perdamaian
di
lingkungan siswa SMP; dan (3) belum
terinformasikan dengan baik tentang bahaya dari
perkembangan teknologi internet yang dapat
memicu konflik dikalangan siswa SMP.

tentang

Pelaksanaan penyampaian materi dan diskusi
tentang manajemen konflik di lingkungan SMP ini
berfokus pada satu hal yang sederhana namun kerap
kali terlupa, yakni pada seringnya anak-anak
melakukan aksi perundungan kepada teman sebaya.
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober
2019 dengan metode penyampaian dua arah dimana
para siswa SMP Negeri 1 Bantul tak hanya
mendengarkan materi dari awal sampai akhir,
namun juga ikut aktif memberikan tanggapan dan
pertanyaan. Para siswa yang terlibat dalam
pemaparan materi anti perundungan melalui literasi
digital ini telah dipilih dari 30 orang yang
merupakan perwakilan kelas melalui OSIS dan juga
siswa yang aktif mengikuti ekstrakulikuler
jurnalistik. Pemaparan berupa presentasi interaktif
seputar anti perundungan di era digital
diketengahkan sebagai gambaran bagi para siswa.
Alat yang digunakan pada sesi ini adalah laptop
dengan dilengkapi materi yang telah dirancang
sedemikian rupa dalam bentuk powerpoint. Para
siswa sebagai partisipan berkumpul dalam aula
sekolah agar materi yang ada dapat dipahami
dengan baik.

Tujuan dari pengabdian masyarakat berupa
manajemen konflik berbasis sekolah melalui literasi
digital dapat dipaparkan melalui uraian berikut ini:
(1) meningkatkan pemahaman akan pentingnya
menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian bagi
siswa SMP dilingkungan berinteraksi sehari-hari;
(2) menciptakan karya seni yang bermanfaat untuk
mempromosikan
nilai-nilai
perdamaian
di
lingkungan siswa SMP; dan (3) memberikan
edukasi tentang bahaya dari perkembangan tenologi
internet yang dapat memicu konflik dikalangan
siswa SMP.
2. METODE PELAKSANAAN

Materi yang diusung dalam manajemen konflik di
lingkungan SMP berjudul “Yuk Berhenti MemBully”. Dalam materi yang dikemas sepanjang 17
slide ini, paparan kepada para siswa SMP diawali

Dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat
menegenai manajemen konflik berbasis sekolah
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dengan refleksi berupa pertanyaan kepada diri
sendiri. Pertanyaan berupa “apakah pernah
mengejek teman?”, “apakah pernah memukul
teman?”, “apa yang dirasakan jika dipukul”, “apa
yang dirasakan jika dimusuhi?” dan “apa yang
dirasakan jika diejek?” menjadi pengantar bagi para
siswa SMP Negeri 1 Bantul untuk merefleksikan
dirinya. Pertanyaan yang berupa refleksi diri dalam
pengantar materi manajemen konflik di lingkungan
sekolah dirancang sebagai upaya menyentuh emosi
dari para partisipan bahwa kondisi yang
direfleksikan melalui pertanyaan tersebut amat
dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari.
Dengan menggunakan pengantar berupa pertanyaan
refleksi akan kehidupan sehari-hari terkait dengan
perilaku yang mengarah pada perundungan, hal
tersebut akan memudahkan penyampaian materi
selanjutnya mengingat secara emosional para
partisipan telah terketuk dan, tentu saja, membuat
materi yang disampaikan terkesan mudah dan tak
terlalu berat untuk dicerna untuk anak seusia SMP.

apabila berkaca dari era digital saat ini, acap kali
ditemukan dalam penggunaan media sosial dengan
internet. Sebagi upaya menghindari agar sebabsebab terjadinya perundungan dapat dihindari
dengan manajemen konflik, langkah-langkah
penting untuk menghadapinya juga disosialisasikan
kepada seluruh siswa SMP Negeri 1 Bantul yang
menjadi
peserta.
Langkah-langkah
untuk
menghadapi perundungan di era digital yang
disebarluaskan kepada seluruh peserta meliputi
tetap percaya diri dengan penuh semangat,
mencoba berbaur dengan lingkungan sekitar, terus
berpikiran positif, hingga yang paling penting bijak
bermedia sosial menjadi kunci utama.
Sesi keempat dari pemaparan manajemen konflik di
lingkungan sekolah SMP mengerucut pada
perkembangan aksi perundungan di era digital.
Perwakilan siswa SMP Negeri 1 Bantul ini
diberikan terkait aksi perundungan yang telah
berkembang sejalan dengan pergeseran zaman ke
era digital. Perundungan yang dulunya berjalan
secara konvensional, dengan aksi verbal hingga
yang paling kasar dengan fisik, kini dapat terjadi
dengan piranti berupa gawai yang kini merupakan
alat yang dapat diakses semua orang. Pelaku aksi
perundungan kini dapat tak terdeteksi karena tak
berhadapan langsung dengan korbanya, namun
dapat melakukan perisakan secara tidak langsung
yang teryata dampaknya jauh lebih buruk daripada
aksi perundungan secara konvensional. Para peserta
yang merupakan siswa SMP disadarkan bentukbentuk dari perundungan di era digital yang lazim
dikenal sebagai cyber bullying, sebuah aksi
perundungan di dunia maya. Kemunculan internet
seakan mendukung perundingan secara daring
dengan adanya media sosial. Para peserta yang
duduk di usia SMP ini disadarkan bahwa
perundungan bisa datang dari media sosial yang
dimiliki dalam gawai yang kerap dipakai dalam
keseharian. Melalui Instagram, sebuah media sosial
berbagi foto favorit anak muda millennial saat ini,
ancaman dari perundungan dapat datang
menyeruak. Melalui komentar bernada menyindir
dan menegejek seperti “gendut” ataupun “hitam”
dan “jelek” ternyata dapat menyakiti hati seseorang
dan dikategorikan sebagai perundungan melalui
media daring. Menjadi fakta yang menyedihkan
ketika fakta tersebut dibeberkan kepada para
peserta penyuluhan manajemen konflik di
lingkungan SMP ternyata pernah melakukanya dan
tak sadar bahwa hal tersebut ternyata adalah sebuah
cyber bullying. Diakhir sesi kemudian diberikan
pemahaman berupa literasi digital kepada siswa
SMP untuk bijak menggunakan sosial media.

Pemaparan materi dalam manajemen konflik di
lingkungan sekolah pada fase yang kedua berlanjut
dengan pembahasan mengenai pengertian dari
perundungan itu sendiri. Istilah yang terkenal
dengan padanan kata dalam Bahasa inggris
“bullying” ini perlu dipahami oleh seluruh peserta.
Hal ini penting karena belum semua menyadari,
utamanya para siswa SMP, perbuatan mana saja
yang
digolongkan
sebagai
sebuah
aksi
perundungan. Pemaparan tersebut tidak hanya
berhenti pada kata-kata panjang saja, namun juga
menyajikan contoh riil bagaimana aktivitas dari
perundungan itu digolongkan seperti: memukul
teman, saling mengejek melalui kata-kata, sampai
yang terbaru yang akan menjadi titik fokus dalam
kegiatan masyarakat ini yaitu perundungan di dunia
maya (cyber bullying). Peserta yang merupakan
para siswa SMP dijelaskan akan perbuatan yang
mungkin sebelumnya mereka anggap hanya
kegiatan biasa, bahkan mungkin tergolong pada
aksi yang berupa candaan, ternyata dapat
digolongakan sebagai sebauh aksi perundungan.
Pemaparan materi kemudian berlanjut pada fase
ketiga yang meliputi alasan dan sebab terjadinya
perbuatan perundungan. Hal ini penting agar para
peserta yang berusia ditataran sekolah SMP
kemudian memahami sebab yang mendasari
terjadinya kegiatan perundungan. Adapun sebab
yang terjadinya perundungan di lingkungan SMP
meliputi: rasa kurang percaya diri yang muncul,
permusuhan, hingga dampak dari pengaruh
negative yang muncul dari penggunaan media, yang
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Agar materi dari pemaparan manajemen konflik di
lingkungan SMP tak membosankan, pada fase
kelima yang menjadi fase pamungkas, tampilan
audio visual juga diketengahkan bagi seluruh
peserta. Hal sebagai upaya untuk menarik perhatian
peserta agar materi yang ada tak membosankan.
Tampilan audiovisual berupa video diberikan pada
akhir fase pemaparan sebagai upaya untuk
memberikan kesan penutup yang manis. Tak hanya
itu, pengunaan materi audiovisual berupa video
dihadirkan dalam pemaparan materi sebagai upaya
agar pesan anti perundungan, khususnya
perundungan di dunia siber dapat tersampaikan
dengan baik kepada para siswa SMP. Ada dua
video yang diketengahkan kepada peserta dengan
tema anti perundungan. Bukan hanya video biasa
namun mengunakan animasi agar menarik bagi
para peserta pada usia SMP. Pesan yang didapat
bagi para siswa SMP Negeri 1 Bantul seusai
menonton video animasi anti perundungan
diharapkan mampu memahami bahwa bullying itu
sangat tak elok dilakukan ketika dalam lingkungan
sekolah dan mampu menghadirkan efek terburuk
yang bisa terjadi dengan merenggut nyawa
seseorang.

menarik. Para partisipan yang tergolong sebagai
siswa SMP dalam generasi milenial akan mudah
menerima dan mencerna informasi yang sifatnya
ajakan apabila medianya menarik dan mudah
diingat.
Berkarya untuk perdamaian yang merupakan
salahsatu sub kegiatan pengabdian masyarakat
manajemen konflik berbasis sekolah melaui literasi
digital ini berfokus pada partisipasi aktif dari para
siswa. Para siswa SMP setelah sebelumnya
diberikan sosialisasi materi kini dilibatkan dalam
sebuah kegiatan langsung. Mereka semua diminta
untuk mengasah kreativitas untuk membuat alat
peraga penyebar pesan anti perundungan, yang
dalam hal ini berupa poster yang dikemas secara
menarik. Penerapan kegiatan ini adalah membagi
para siswa SMP Negeri 1 Bantul dalam beberapa
kelompok yang dibekali dengan kertas asturo warna
putih berukuran A4 dan juga pewarna berupa
crayon serta spidol. Para siswa SMP dibebaskan
menggali kreativitasnya dengan menggandakan
pesan anti bullying khususnya cyber bullying dalam
coretan warna-warni di atas kertas.
Kegiatan ini dipilih sebagai salahsatu rangkaian
dari pengabdian masyarakat manajemen konflik
berbasis sekolah melalui literasi digital sebagai
sebuah upaya untuk mengasah kepekaan para siswa
SMP terhadap maraknya perundungan melalui
media daring. Melalui goresan crayon maupun
spidol di atas kertas, aksi perundungan yang
melibatkan para siswa SMP diharapkan juga dapat
berkurang dan berganti dengan kegiatan penuh
dengan kreativitas yang menyenangkan.

Gambar 1. Pemaparan Materi Manajemen Konflik
di Lingkungan SMP N 1 Bantul

(b)Berkarya untuk Perdamaian
Menilik bahwa belum banyaknya alat peraga yang
dapat digunakan dalam menyampaikan pesan
perundungan maka metode ini dilaksanakan sebagai
rangkaian dari pengabdian masyarakat manajemen
konflik berbasis sekolah melalui literasi digital. Hal
ini dirasa penting untuk diupayakan mengingat
selama ini pesan anti perundungan hanya terus
digandakan kepada masyarakat melalui pesan
verbal saja, yang tentunya efeknya belum
sepenuhnya berhasil. Apalagi berkaca pada pelaku
dan korban perundungan yang sebagai besar
merupakan para siswa, maka akan lebih efektif
apabila pesan anti perundungan juga disebarluaskan
melalui media alat peraga yang dikemas secara

Gambar 2. Para Siswa SMP Negeri 1 Bantul
membuat poster pesan anti perundungan di dunia
maya

(c)Workshop Literasi Digital Penggunaan Internet
yang Damai untuk Siswa SMP
Melalui kegiatan ini, para siswa SMP Negeri 1
Bantul diberikan pemahaman tentang penggunaan
internet yang baik dan tepat guna sesuai dengan
4
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usia pengguna. Sub-kegiatan dari pengabdian
masyarakat ini juga merupakan upaya untuk
merespons
perkembangan
dari
aktivitas
perundungan yang ternyata berkembang sejalan
dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Kemunculan internet di era globalisasi merubah
struktur kehidupan, tak terkecuali dengan sikap
yang perlu diperhatikan oleh para penggunanya.
Aksi perundungan yang mulanya berupa sikap yang
dilakukan di dunia nyata kini beralih pada dunia
siber dengan perantara media sosial. Hal inilah
yang perlu disadarkan kepada para pengguna, yang
apabila kita melihat demografi di Indonesia, paling
banyak adalah dari generasi Z yang merupakan usia
dari para pelajar yang duduk di bangku SMP.

komentar, namun juga membuat linimasa jauh lebih
berwarna dengan pesan-pesan mengajak kepada
kebaikan.

Gambar 3. Unggahan Pesan Anti Perundungan di
Linimasa Instagram oleh Siswa SMP Negeri 1 Bantul

Adapun workshop literasi digital guna penggunaan
internet sehat anti perundungan ini dilaksanakan
dengan kegiatan nyata. Para siswa SMP Negeri 1
Bantul yang rata-rata merupakan pengguna aktif
dari sosial media Instagram diminta untuk
menggunakan aplikasi tersebut guna melipatkan
gandakan pesan anti perundungan di dunia siber.
Para siswa SMP tersebut diminta untuk
mengunggah hasil dari poster perdamaian yang
telah dibuat sebelumnya untuk ditampilkan pada
linimasa Instagram mereka. Hal ini sekaligus
membekali para siswa SMP N 1 Bantul bahwa
internet, khususnya sosial media, dapat digunakan
untuk aktivitas yang positif dan tak selalu untuk
kegiatan yang negatif. Unggahan foto dari para
siswa SMP Negeri 1 Bantul di lini masa Instagram
masing akan membuat pesan dari anti perundungan
di dunia maya akan tersebar luas.

(b)Bertambah Banyaknya Alat Peraga berupa
Poster Anti Perundungan
Kegiatan pengabdian masyarakat manajemen
konflik berbasis sekolah melalui literasi digital ini
telah menghasilkan poster yang dapat digunakan
sebagai alat peraga dari pesan anti perundungan.
Goresan dari crayon dan spidol oleh para siswa
SMP Negeri 1 Bantul ini dalam kertas asturo
berwarna putih telah bersalin rupa menjadi poster
perdamaian dengan pesan yang kuat untuk
mengajak seluruh lapisan masyarakat agar tak lagi
melakukan perundungan di dunia maya. Bertambah
banyaknya alat peraga berupa poster anti
perundungan ini telah melipat gandakan pesan
secara tidak langsung. Disamping itu, pesan yang
tersebar menjadi menarik untuk siswa seusia SMP
mengingat bentuknya yang ceria karena begitu
berwarna sehingga mudah dipahami dan terikat
kuat dengan meninggalkan pesan yang tak mudah
untuk dilupakan.

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian masyarakat yang bertajuk
manajemen konflik berbasis sekolah melalui literasi
digital telah menghasilkan berbagai capaian sebagai
berikut:
(a)Tertanamnya pemahaman akan
internet sehat bagi para siswa SMP

pengunaan

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, para
siswa SMP Negeri 1 Bantul telah tertanam akan
pemahamanya mengenai pengunaan internet sehat
hasil dari upaya literasi digital. Penggunaan media
sosial Instagram untuk penyebaran pesan anti cyber
bullying menjadi bukti akan munculnya
pemahaman tersebut. Kini, para siswa dari SMP
Negeri 1 Bantul diharapkan tak lagi menggunakan
media sosial hanya untuk melakukan perundungan
dengan melempar ujaran kebencian di bagian

Gambar 4. Unggahan Poster Pesan Anti
Perundungan di Linimasa Instagram oleh Siswa
SMP Negeri 1 Bantul
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4. KESIMPULAN
.

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tajuk
manajemen konflik berbasis sekolah melalui literasi
digital ini hadir dan terlaksan dengan melihat tiga
masalah utama yang hadir di tengah-tengah
masyarakat, utamanya dikalangan siswa SMP.
Adapun masalah tersebut meliputi: (1) belum
adanya kesadaran bagi anak-anak usia SMP tentang
pentingnya
menjunjung
tinggi
nilai-nilai
perdamaian dari lingkungan berinteraksi seharihari; (2) kurangnya wadah ekspresi dalam
mempromosikan
nilai-nilai
perdamaian
di
lingkungan siswa SMP; dan (3) belum
terinformasikan dengan baik tentang bahaya dari
perkembangan teknologi internet yang dapat
memicu konflik dikalangan siswa SMP.
Berdasar dari masalah tersebut, maka dapat
diutarakan tiga solusi yang dapat menjawab yakni
berupa (1) pemberian materi dan diskusi tentang
manajemen konflik di lingkungan SMP; (2)
berkarya untuk perdamaian; dan (3) workshop
literasi digital penggunaan internet yang damai
untuk siswa SMP.
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