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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang harus 

bersosialisasi dengan manusia lainnya. Namun, pada era ketika zaman dan 

pergaulan yang semakin berkembang ini, banyak perilaku yang kurang baik 

marak bermunculan pada kalangan remaja dan anak-anak pada usia sekolah, 

misalnya seperti bullying. Bullying sendiri dapat diartikan sebagai tindakan 

yang dilakukan seseorang atau sekelompok umumnya yang lebih kuat 

kepada orang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk meyakiti, mencela 

dan merendahkan. 

Dalam Islam sangat dianjurkan bagi manusia untuk berbuat baik 

kepada sesama. Islam juga melarang perbuatan yang mencela atau 

merendahkan orang lain, karena sebagai makhluk-Nya sudah seharusnya 

saling membantu dalam kebaikan, bukan saling menjatuhkan dan 

merendahkan. Seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat 

ayat 11 Allah berfirman: 

اٍء  اٌء ِمْن ِنسا ُهْم واال ِنسا رًا ِمن ْ ي ْ ى أاْن ياُكونُوا خا ْر قاوٌم ِمْن ق اْوٍم عاسا ُنوا ال ياْسخا ا الَِّذينا آما ى أاْن عا َيا أاي ُّها سا
ُهنَّ وا  رًا ِمن ْ ي ْ ما ياُكنَّ خا اِب بِْئسا االْسُم اْلُفُسوُق ب اْعدا اإلميااِن وا ُكْم واال ت انااب اُزوا ِِبألْلقا َْا ال ت اْلِمُزوا أانْ ُفسا ْن 

 ي اُتْب فاُأولاِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا 
Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum 

yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari 

mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-

olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-

olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu 
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mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan 

gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang 

buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka 

itulah orang-orang yang zalim.1 

 

Bullying sendiri termasuk dalam kezaliman. Setiap penganiayaan 

tidak dibenarkan dalam Islam. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak 

tinggal diam terhadap penganiayaan. Tanggung jawab umat Muslim adalah 

bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk amar ma’ruf nahi munkar. 

Amar ma’ruf nahi munkar berarti mengajak kepada kebaikan dan mencegah 

dari keburukan. 

 Meskipun tidak ada peraturan mewajibkan sekolah harus memiliki 

kebijakan program anti bullying, tapi dalam Undang-Undang Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 54 dinyatakan bahwa Anak di dalam dan di 

lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang 

dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam 

sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perlindungan 

Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 bahwa yang dimaksud dengan anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.2 Dari isi pasal tersebut maka siswa 

mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang 

aman dan bebas dari rasa takut. 

                                                           
1 Qur’an Surat Al-Hujuraat (49) : 11. 
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%2023%20Thn%202002%20PERL

INDUNGAN%20ANAK.pdf , diakses 27 Desember 2016. 

 

http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%2023%20Thn%202002%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf
http://www.komisiyudisial.go.id/downlot.php?file=UU%20No%2023%20Thn%202002%20PERLINDUNGAN%20ANAK.pdf
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Tindakan bullying terhadap sesama terlebih yang terjadi di 

lingkungan institusi pendidikan menjadi keprihatinan berbagai kalangan. 

Karena pada dasarnya institusi pendidikan merupakan tempat yang kondusif 

untuk para pelajar mencari ilmu untuk bekal masa depan. Tetapi dewasa ini 

muncul istilah bullying atau kekerasan yang banyak dijumpai pada institusi 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi. 

Menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) saat ini 

kasus bullying menduduki peringkat teratas pengaduan masyarakat. Dari 

2011 hingga Agustus 2014, KPAI mencatat ada 369 pengaduan terkait 

masalah tersebut. Jumlah itu sekitar 25% dari total pengaduan di bidang 

pendidikan sebanyak 1480 kasus.3  

Bullying tidak hanya terjadi pada institusi pendidikan seperti sekolah 

umum, namun juga terjadi pada pondok pesantren. Siswa yang mengenyam 

pendidikan di pondok pesantren disebut dengan santri bagi laki-laki dan 

santriwati bagi perempuan. Pada umumnya santri atau santriwati 

ditempatkan di asrama dan terpisah dari keluarga. Hal ini dilakukan oleh 

pihak pondok agar santri atau santriwati dapat hidup mandiri dan belajar 

bersosialisasi. 

Ada beberapa sarana dalam pendidikan. Salah satunya adalah 

asrama. Asrama santri merupakan tempat yang bermanfaat sebagai 

pengganti rumah saat mereka menempuh pendidikan. Wahab menjelaskan4 

                                                           
3 Berita Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI: Kasus Bullying dan 

Pendidikan Karakter, http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/ , 

diakses 27 Desember 2016. 
4Ibid., hlm. 2. 

http://www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-bullying-dan-pendidikan-karakter/
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bahwa asrama dapat dijadikan sebagai laboratorium sosial yang memiliki 

fungsi edukatif, sosial, moral dan kader. Asrama memiliki fungsi edukatif 

karena asrama dapat dijadikan sebagai tempat belajar yang kondusif 

khususnya untuk belajar kehidupan. Sebagai fungsi sosial, asrama dapat 

menjadi tempat untuk meningkatkan keterampilan sosial sehingga mampu 

beradaptasi dan mampu menghargai perbedaan individu. Fungsi moral, 

karena asrama dapat dijadikan tempat untuk menjalin integritas kepribadian 

dan moral keagamaan. Selanjutnya fungsi kaderisasi, karena asrama dapat 

dijadikan tempat untuk melatih penghuninya tentang keterampilan 

kepemimpinan. 

Fenomena bullying pada siswa pada umumnya dan santri pada 

khususnya semakin memprihatinkan karena lembaga pendidikan yang 

seharusnya mencetak individu terdidik justru menjadi tempat terjadinya 

bullying.  

Pada dasarnya bullying memiliki dampak negatif bagi korban. 

Dampak tersebut dapat bersifat fisik maupun psikologis. Bullying yang 

dilakukan secara fisik bisa berdampak pada kondisi fisik korban seperti 

merasa sakit pada bagian tubuh tertentu, luka bahkan sampai berdarah. 

Dampak lain yakni secara psikologis yang tidak terlihat tetapi memiliki efek 

jangka panjang terhadap psikis korban. Korban bullying akan merasakan 

emosi negatif dalam dirinya seperti perasaan dendam, marah, hina, cemas, 

tertekan, takut, malu, sedih dan lainnya. Dalam jangka waktu yang lama, 



5 
 

 

 
 

jika emosi tersebut dipendam oleh korban bullying maka akan menimbulkan 

perasaan rendah diri bahkan berujung pada kasus bunuh diri. 

Masalah-masalah kekerasan (bullying) tersebut perlu mendapat 

perhatian mengingat bahwa santri merupakan remaja yang sedang 

menempuh pendidikan dan jauh dari tempat tinggal orang tuanya. Oleh 

sebab itu, peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Bimbingan 

Konseling Islami dalam Menangani Bullying pada Santriwati di asrama. 

Studi Kasus Di Asrama Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

   

B. Pokok dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Bimbingan dan Konseling 

Islami di asrama dan jajaran pengurus asrama dalam mengatasi perilaku 

bullying di asrama Islamic Centre Bantul Yogyakarta. Adapun untuk 

mendapatkan penelitian yang terarah, diperlukan rumusan masalah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apa saja bentuk-bentuk perilaku bullying di asrama Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta? 

2. Apa saja faktor-faktor penyebab perilaku bullying di asrama Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta? 

3. Bagaimana bimbingan konseling Islami yang diberikan dalam 

menangani perilaku bullying di asrama Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta? 
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4. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menangani 

santriwati yang terlibat kasus bullying? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Untuk memerikan bentuk-bentuk perilaku bullying di asrama Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta. 

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dan dampak perilaku 

bullying di asrama Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

3. Untuk menggambarkan bimbingan konseling Islami yang diberikan 

dalam menangani perilaku bullying di asrama Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. 

4. Untuk menjelaskan faktor penghambat dan pendukung dalam 

menangani santriwati yang terlibat kasus bullying. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik, yaitu dapat 

mencapai tujuan secara optimal, menghasilkan laporan yang sistematis, dan 

dapat bermanfaat secara umum. Adapun secara teoritik penelitian ini 

diharapkan bermanfaat dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan 

Ilmu Konseling. 
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Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi bagi institusi pendidikan Islam (Pondok Pesantren) khususnya 

dalam menangani serta mencegah kasus bullying yang memberikan efek 

negatif bagi santri secara umum dan santriwati secara khusus. Selain itu 

penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi orang tua dan penelitian 

selanjutnya mengenai tindakan bullying dan cara menanganinya. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematikakan menjadi tiga 

bagian diantaranya bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir. 

Pada bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, 

halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, 

halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, dan abstrak. 

Pada bagian pokok terdiri dari beberapa bab yang jumlah dan isinya 

disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun bagian pokok terdiri dari lima bab 

yang saling berkaitan satu sama lain. Bab pertama atau pendahuluan berisi 

sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. Bab kedua memuat uraian 

tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan 

terkait dengan tema penelitian. Bab ketiga berisi metode penelitian yang 

memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta 
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alasan yang digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan kredibilitas data. Bab 

keempat yaitu hasil dan pembahasan yang berisi (1) hasil penelitian, 

klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan 

rumusan masalah atau fokus penelitian, dan (2) Pembahasan. Bab lima yaitu 

penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. 

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran meliputi 

instrumen pengumpul data atau ruang lingkup penelitian (seperti panduan 

wawancara/interview guide), surat penelitian, curriculum vitae (cv), uji tes 

turnitin, dan bukti bimbingan yang sudah ditandatangani oleh dosen 

pembimbing skripsi dan lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


