






Bullying (Perundungan) 
perilaku tidak menyenangkan
yang dilakukan secara sengaja
dan berulang sehingga
seseorang menjadi trauma dan
tidak berdaya





Apa Akibat Perundungan (Bullying)

Luka Fisik

Hilang Selera Makan

Lemah dan Lesu

Sakit yang berkelanjutan



Apa Akibat Perundungan (Bullying)

Sulit Tidur
Mudah menangis dan
suasana berubah – ubah

Mudah Marah
dan Sedih

Menyerang
balik apabila
merasa kalah



Apa Akibat Perundungan (Bullying)

Motivasi belajar
menurun, malas, 
dan bolos sekolah

Menjadi
pendiam, 
pemalu, dan
menarik diri

Menyalahkan
diri sendiri

Menurunnya rasa 
percaya diri, mudah
tersinggung, dan
rasa khawatir



Apa yang kamu lakukan jika mengalami dan
melihat perilaku perundungan (bulliying)?
• Lapor kepada orang dewasa

• Mencari bantuan

• Jangan takut







N o n t o n   F i l m   y u k s……





Coba ceritakan film apa yang tadi
kalian tonton ?







BAGIAN TUBUH TERLARANG



BAIK

BURUK 

MEMBINGUNGKAN



BAIK

Menyentuh dari bahu keatas

atau dari lutut kebawah

Biasanya sentuhan
karena kasih sayang

Membelai kepala, 

Mencubit Pipi, Menyentuh Dagu

Teman, Keluarga, Sahabat yang Sejenis
boleh menyentuh bagian ini



Menyentuh badan dimulai dari bahu

sampai atas lutut

Menyentuh Kasih Sayang

dan Nafsu

Mula – mula mengelus kepala, 

Memeluk-meluk, lalu tangannya

meraba bagian tubuh dari bawah bahu

sampai atas lutut

MEMBINGUNGKAN



Bila seseorang

menyentuh bagian tubuh

yang ditutup pakaian

renang Menyentuh dan meraba

paha, dada dan bagian

yang dekat kemaluan

BURUK 



Rahasia BAIK dan Rahasia BURUK

Rahasia baik adalah Sesuatu yang bisa
membuat rasa senang.

Contoh : Kejutan atau hadiah. 
Rahasia buruk adalah sesuatu yang 
membuat kita khawatir takut dan tidak
senang.

Contoh : Saat kita disakiti, dijahati, atau
disentuh oleh orang lain yang membuat kita
merasa sedih takut, tidak nyaman dan risih. 



KATAKAN

TIDAK 
BILA ADA YANG 

INGIN MENYENTUH 
BAGIAN 

TERLARANGMU



KATAKAN

TIDAK
BILA ADA YANG 

INGIN MENYENTUH 
BAGIAN 

TERLARANGMU



BERI TAU 

IBUMU
BILA ADA YANG INGIN MENYENTUH 
BAGIAN TERLARANGMU

BILA KAMU MERASA 
TIDAK NYAMAN PADA SESEORANG

BILA ADA YANG MEMAKSAMU 
UNTUK MELAKUKAN SESUATU



APA YANG HARUS DILAKUKAN?

TERIAK LARI BERI TAU 

ORANG DEWASA



Anak HEBAT
Mengenali Potensi Diri

Punya cita-cita

Membantu sesama



Mengenali Potensi Diri

•Potensi diri ada dua, yaitu
1. POSITIF (segala hal di dalam diri

kita yang perlu dipertahankan dan
membawa manfaat)

2. NEGATIF (segala hal di dalam diri
kita yang perlu diubah atau
dihilangkan karena dapat
membawa kerugian)



POTENSI DIRI

POSITIF
• Bersemangat

• Suka berteman

• Percaya diri

• Berani

• Mandiri

• Lucu

• Rajin atau tekun

• Suka membantu

• Suka memimpin

• Lincah atau energik

• Disiplin

• Pemaaf 

• Sopan

NEGATIF
• Pelupa

• Tidak sopan

• Tidak  disiplin

• Tidak sabaran

• Pemalas

• Pendendam

• Penakut

• Suka memerintah

• Suka membantah nasehat

• Mudah marah atau tersinggung

• Suka pamer

• Suka mengejek

• Suka mengeluh



Profesi Di Dunia








