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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Sebelum peneliti melakukan penelitian terkait dengan bullying 

yang terjadi di asrama, terlebih dahulu peneliti menelaah beberapa 

penelitian yang terkait sebagai bahan acuan dan perbandingan peneliti 

menyusun kerangka penelitian. Selain itu, hal ini juga peneliti lakukan 

dengan tujuan agar peneliti dapat menyusun dan memberikan tekanan 

poin yang akan diteliti dalam kerangka penelitian.  

Penelitian mengenai bullying pada siswa pernah dilakukan oleh 

Ashofa1 yang dilakukan di MTs Muhammadiyah Karangkajen. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur 

dengan mengambil lima orang menjadi subjek penelitian, yaitu satu guru 

Bimbingan Konseling (BK)  dan empat siswa kelas VIII, observasi, dan 

dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk 

bullying yang terjadi di MTs Muhammadiyah Karangkajen serta 

pendekatan konseling kelompok yang digunakan oleh guru bimbingan 

dan konseling. Dalam penelitiannya Ashofa menemukan bahwa bentuk-

bentuk bullying di MTs Muhammadiyah Karangkajen adalah bullying 

                                                           
1 Nur Hamid Ashofa. Konseling Kelompok Dalam Menangani kasus Bullying pada Siswa 

MTs Muhammadiyah Karangkajen, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016). 
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fisik dan bullying verbal. Pendekatan konseling kelompok yang 

digunakan oleh guru bimbingan dan konseling adalah konseling 

kelompok dengan pendekatan analisis transaksional serta konseling 

kelompok dengan pendekatan behavioral. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ashofa. Perbedaannya 

terletak pada penanganan yang diberikan kepada korban maupun pelaku 

bullying. Penelitian ini difokuskan pada penanganan bullying dengan 

menggunakan pendekatan bimbingan konseling Islami sedangkan 

penelitian Ashofa menggunkan bimbingan konseling kelompok. 

Selain itu penelitian tentang bullying juga pernah dilakukan oleh 

Velani2 yang berjudul Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi 

Persoalan Bullying di MAN Temanggung. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui faktor penyebab siswa MAN Temanggung melakukan 

tindakan bullying dan untuk mengetahui metode konseling individu 

dalam mengatasi persoalan bullying siswa MAN Temanggung. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif yang fokus membahas sebuah fenomena dalam perilaku 

bullying. Hasil penelitian tersebut menunjukkan: 1) terdapat dua bentuk 

bullying yang terjadi yaitu bullying fisik dan bullying psikis 2) metode 

konseling individu yang digunakan REB (Rasional Emotif Behavioral) 

dengan menekankan pola pikir yang irrasioanal menjadi rasional, yang 

                                                           
2 Tabah Anjar Velani, Metode Konseling Individu Dalam Mengatasi Persoalan Bullying di 

MAN Temanggung, Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013. 
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terdapat dua faktor yang mempengaruhi timbulnya bullying yaitu faktor 

intrenal dan faktor eksternal, yang didasari rasa dendam, sifat iri, ingin 

menguasai teman, salah paham, sakit hati, dan dilecehkan teman. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Velani, karena penelitian ini meneliti tentang penanganan berupa 

bimbingan konseling islami sedangkan penelitian Velani fokus 

penanganan pada bimbingan konseling individu. 

Adapun penelitian tentang bimbingan dan konseling Islam 

dilakukan oleh Khulwani3 yang berjudul Model Bimbingan dan 

Konseling Islam di Pondok Pesantren (Studi Kasus pada Santri asrama 

An Nisa Pondok Pesantren Wahid Hasyim di Sleman Yogyakarta). 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk problematika 

yang dialami santri asrama An Nisa di Pondok Pesantren Wahid Hasyim 

dan mendeskripsikan bentuk Bimbingan dan Konseling Islam yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 

dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Khulwani 

menemukan bahwa bentuk problematika meliputi problematika tingkat 

wajar meliputi hubungan dengan diri sendiri, teman sebaya dan keluarga; 

problematika tingkat menengah meliputi tingkah laku agredis, tingkah 

laku pasif, dan tingkah laku netral. Sedangkan bentuk bimbingan dan 

konseling Islami meliputi bentuk bimbingan belajar, bentuk bimbingan 

                                                           
3 Desi Khulwani, Bimbingan dan Konseling Islam Untuk Mengatasi Problematika Santri 

(Studi pada Santri Asrama An-Nisa Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Condongcatur, Depok, 

Sleman, Yogyakarta), Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga: 2015. 
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kelompok, bentuk konseling kelompok dan individu serta bentuk 

bimbingan spiritual. 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Khulwani, karena penelitian ini fokus pada penanganan perilaku bullying 

yang dilakukan oleh santri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Khulwani fokus pada problematika yang dialami santri di asrama An 

Nisa di Pondok Pesantren Wahid Hasyim. 

Penelitian lain juga dilakukan oleh Magadar Simbolon4 berjudul 

Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku bullying dan dampaknya bagi 

Mahasiswa berasrama serta mengetahui bagaimana usaha-usaha yang 

telah dilakukan pihak institusi dalam usahanya mencegah terjadinya 

perilaku bullying. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian 

kualitatif untuk menggali data secara mendalam serta memperoleh 

gambaran tentang pemahaman dan penilaian dari perspektif pelaku, 

korban, Kepala Asrama dan mahasiswa mengenai perilaku bullying di 

asrama. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam 

(indepth interview). Wawancara tersebut dilakukan kepada subjek 

penelitian yaitu mahasiswa korban bullying, mahasiswa pelaku bullying, 

dan Kepala Asrama. Subjek penelitian sebanyak empat belas orang yang 

didasarkan pada kriteria subjek penelitian. Subjek penelitian terdiri atas 

                                                           
4 Magadar Simbolon, Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama, Jurnal Psikologi – 

Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 39, No. 2, Desember 2012. Hlm. 233. 
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empat orang mahasiswa yang pernah melakukan tindakan bullying 

kepada mahasiswa lainnya. Selebihnya, sepuluh orang subjek penelitian 

sebagai triangulasi sumber. Hasil penelitian yang dilakukan di asrama 

Universitas A, bahwa bullying mengakibatkan korbannya menjadi putus 

asa, menyendiri, tidak mau bergaul, tidak bersemangat, bahkan 

berhalusinasi.  

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Simbolon. Subjek penelitian Simbolon yaitu mahasiswa yang tinggal di 

asrama sedangkan pada penelitian ini subjek penelitiannya adalah 

santriwati yang tinggal di asrama Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

 

B. Kerangka Teori 

1. Bimbingan Konseling Islami 

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling Islami 

Secara etimologis, bimbingan berasal dari bahasa Inggris 

“guidance” yang artinya petunjuk. Kata guidance berasal dari kata 

benda to guide yang artinya menunjukkan, membimbing, atau 

menuntun orang lain ke jalan yang benar.5 Jadi kata guidance 

mempunyai arti pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang 

lain yang membutuhkan. Namun, walaupun demikian tidak berarti 

                                                           
5 Samsul Munir Amin. Bimbingan dan Konseling Islam. (Jakarta: Amzah, 2013), hlm.3. 
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semua bentuk bantuan adalah bimbingan. Sedangkan counseling 

berarti memberikan saran atau nasehat.  

Dalam buku yang ditulis Anwar Sutoyo6 bahwa hakikat 

bimbingan dan konseling Islami yaitu upaya membantu seseorang 

untuk belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah, 

dengan cara memberdayakan (empowering) iman, akal, dan 

kemauan yang telah Allah beri kepada manusia. Hal tersebut 

diberikan oleh Allah untuk dipelajari agar fitrah yang ada pada 

seseorang bisa berkembang dengan benar sesuai tuntunan Allah. 

Terdapat beberapa pendapat ulama tentang maksud kata 

fitrah, seperti tertulis dalam surat ar-Rum ayat 30. Ada yang 

berpendapat bahwa (1) fitrah yang dimaksud adalah keyakinan 

tentang keesaan Allah yang telah ditanamkan dalam diri setiap 

manusia.7 (2) fitrah sebagai penerimaan kebenaran dan kemantapan 

individu dalam penerimaannya, (3) fitrah sebagai keadaan atau 

kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia yang 

menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu mampu mengenal 

Tuhan dan syari’atnya, dan (4) fitrah sebagai unsur-unsur dan sistem 

yang Allah anugerahkan kepada setiap makhluk.8 

                                                           
6 Anwar Sutoyo. Bimbingan dan Konseling Islami. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 

hlm. 22. 
7 Ibid., hlm. 23. Pendapat ini berdasarkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa: “semua 

anak yang lahir, dilahirkan atas dasar fitrah, kemudian kedua orangtuanya menjadikannya 

menganut agama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti binatang yang lahir sempurna, apakah kamu 

menemukan ada anggota badannya yang terpotong, kecuali jika kamu memotongnya? (Tentu 

tudak!) (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan lain-lain melalui Abu Hurairah). 
8 Ibid., hlm. 24. 
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Yang dimaksud fitrah di atas adalah fitrah sebagai unsur-

unsur yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap individu. 

Unsur-unsur tersebut mencakup jasmani, rohani dan nafs dimana 

fitrah berupa iman kepada Allah merupakan inti-nya.9 Potensi iman 

dianggap menjadi inti karena jika iman individu telah berkembang 

dan berfungsi dengan baik, maka potens-potensi lainnya akan 

berfungsi dengan baik pula. 

Dari teori Sutoyo tersebut menunjukkan bahwa bimbingan 

dan konseling islami merupakan aktifitas yang bersifat “membantu”. 

Membantu dalam konteks konseling Islami adalah pada hakikatnya 

individu sendirilah yang perlu hidup sesuai tuntunan Allah agar 

selamat dunia dan akhirat. Karena posisi konselor bersifat 

membantu, maka konsekuensinya individu sendiri yang harus aktif 

belajar memahami sekaligus melaksanakan tuntunan Islam. Semua 

pelaksanaan ini diharapkan agar individu selamat dan memperoleh 

kebahagiaan yang sejati di dunia dan akhirat. 

Manusia diciptakan Allah untuk mentaati perintah dan 

menjauhi larangan-Nya. Oleh sebab itu dalam kegiatan bimbingan, 

individu perlu dikenalkan siapa sebenarnya dia, dan aturan apa yang 

harus dipatuhi dan larangan yang harus dijauhi, serta tanggung 

jawab apa yang dilakukan selama hidup di dunia.10 Dalam 

                                                           
              9 Ibid., hlm. 24.  

10 Ibid., hlm. 23. 
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pembelajaran memahami diri dan memahami aturan Allah tidak 

jarang individu-individu mengalami kegagalan, oleh sebab itu 

mereka membutuhkan bantuan khusus yang disebut konseling 

islami. 

Dalam membantu mengembangkan fitrah individu, rujukan 

utama yang dijadikan pegangan adalah Al-Qur’an dan sunnah Rasul. 

Prinsip guidance dan counseling ada pada firman Allah Q.S An-

Nahl (16) ayat 125: 

اِدْْلُْم ِِبلَِِّت ِهيى أىْحسىنُ  ْوِعظىِة اْلْىسىنىِة وىجى ِة وىاْلمى ِبيِل رىبِ كى ِِبْلِْْكمى  ادُْع ِإَلى سى
ِبيِلِه وىُهوى أىْعلىُم ِِبْلُمْهتىِدينى ِإنَّ رىبَّكى ُهوى  أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى  

 

Serulah manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantulah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk.11 

 

  Ayat tersebut menunjukkan bentuk prinsip dari bimbingan 

dan konseling Islami, karena Allah memerintahkan kita untuk 

menyeru manusia kepada kebaikan dan saling memberikan nasihat 

dengan pelajaran yang baik dan membantah dengan cara yang baik 

pula. 

 

 

 

                                                           
11 Q.S. An-Nahl (16): 125. 
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b. Tujuan Bimbingan dan Konseling Islami 

Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling 

islami adalah agar fitrah yang dikaruniakan Allah kepada individu 

bisa berkembang dan berfungsi dengan baik, sehingga menjadi 

pribadi kaaffah12, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan 

apa yang diimaninya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, 

tujuan konseling Islami ini adalah meningkatkan iman, Islam, dan 

ikhsan individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh. 

Pada akhirnya diharapkan mereka bisa hidup bahagia di dunia dan 

akhirat. 

 

c. Tahap-tahap Bimbingan dan Konseling Islami 

Adapun tahap-tahap bimbingan konseling Islami adalah 

sebagai berikut13: 

1) Meyakinkan individu tentang hal-hal berikut (sesuai 

kebutuhan): 

a) Posisi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, bahwa ada 

hukum-hukum atau ketentuan Allah (sunatullah) yang 

                                                           
12 Anwar Sutoyo. Bimbingan dan Konseling Islami. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 

hlm. 207. Profil individu yang fitrahnya berkembang menjadi pribadi kaffah ditandai dengan; (1) 

imannya benar dan mantap, (2) imannya menyatu dengan tindakannya, artinya ia mampu 

mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari, (3) dalam melaksanakn 

syari’at agama tidak memilih-milih yang ringan dan menguntungkan diri sendiri, (4) ia memiliki 

hubungan sehat dengan pencipta-Nya, diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. 

 
13 Ibid., hlm. 214 
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berlaku bagi semua manusia, seperti kelengkapan tubuh, 

batas-batas kemampuan fisik dan psikis, rezeki dan lainnya. 

b) Manusia sebagai hamba Allah yang harus selalu tunduk dan 

patuh kepada-Nya. 

c) Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah 

dan melaksanakan amanah dalam bidang keahlian masing-

masing. 

d) Bahwa manusia sejak lahir dilengkapi dengan fitrah berupa 

iman dan taat kepada-Nya. 

e) Iman bukan hanya pengakuan dari mulut saja tetapi lebih 

kepada membenarkan dengan hati dan mewujudkan apa 

yang diimaninya dalam kehidupan sehari-hari. 

f) Kewajiban manusia adalah menerima dengan ikhlas dengan 

apa yang ditetapkan oleh Allah. 

g) Ada hak manusia untuk berikhtiar dan berusaha semaksimal 

mungkin dan semuanya dikembalikan kepada Allah. 

h) Tugas konselor hanya membantu, individu sendiri yang 

harus berupaya untuk hidup sesuai dengan tuntunan agama. 

 

2) Mendorong dan membantu individu memahami dan 

mengamalkan ajaran agama secara benar 

Pada tahap ini konselor mengingatkan kepada individu 

bahwa: (a) agar individu selamat di dunia dan akhirat, maka ia 
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harus menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup; dan 

untuk itu individu harus memahami ajaran Islam secara baik dan 

benar; (b) individu perlu menyisihkan waktu dan tenaganya 

untuk mempelajari ajaran agama secara rutin dengan 

memanfaatkan berbagai sumber dan media. 

Peran konselor pada tahap ini adalah sebagai pendorong 

sekaligus pendamping individu dalam mempelajari dan 

mengamalkan ajaran agama. Dengan demikian diharapkan 

secara bertahap individu mampu membimbing dirinya sendiri. 

 

3) Mendorong dan membantu individu memahami dan 

mengamalkan iman, islam dan ikhsan 

Peran konselor pada tahap ini adalah mendorong dan 

membantu individu untuk mengamalkan atau 

mengaktualisasikan apa yang dipelajarinya secara benar dan 

istiqomah pada kehidupan sehari-hari, diantaranya: 

(a) Aktualisasi rukun Iman dalam kehidupan sehari-hari; 

(1) Hanya beribadah kepada Allah tidak kepada yang lain. 

(2) Beribadah dengan niat yang tulus hanya semata-mata 

karena Allah. 

(3) Menyerahkan hasil usahanya hanya kepada Allah. 
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(4) Yakin bahwa Allah memiliki makhluk gaib berupa 

malaikat. 

(5) Mematuhi apa yang diajarkan Allah dalam Al-Qur’an. 

(6) Menerima ketentuan Allah dengan ikhlas atas dirinya. 

(7) Yakin pada hari pembalasan, setiap manusia pasti akan 

mendapat balasan apa yang telah ia kerjakan di dunia. 

 

(b) Aktualisasi rukun Islam dalam kehidupan sehari-hari; 

(1) Meninggalkan segala macam bentuk syirik. 

(2) Mengamalkan syari’at yang dibawa Rasulullah. 

(3) Melakukan solat wajib dan sunnah dengan benar. 

(4) Mengeluarkan sebagian harta untuk infaq, zakat, dan 

sedekah dengan ikhlas. 

(5) Melaksanakan puasa wajib dan sunnah dengan benar. 

(6) Menunaikan ibadah haji sesuai ajaran agama 

 

(c) Aktualisasi ikhsan dalam kehidupan sehari-hari; 

(1) Menjaga lidah seperti berbicara dengan baik, berbicara 

yang bermanfaat, tidak berdusta, tidak mengadu domba, 

tidak ghibah. 

(2) Menjauhi dari penyakit hati seperti tidak buruk sangka, 

hasad, iri hati, sombong, dendam, dan riya’. 

(3) Menjauhkan diri dari perbuatan yang membahayakan. 
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(4) Sikap terhadap sesama muslim: memberi salam dan 

berjabat tangan jika bertemu, bermuka manis, dan saling 

menghormati. 

(5) Sikap terhadap orang tua: senantiasa berbuat baik, tidak 

mendurhakai, bertutur kata lembut, mendoakan dan 

menjaga hubungan baik dengan sahabat orang tua. 

 

2. Bullying 

a. Definisi Bullying 

Bullying merupakan istilah yang diambil dari kata dalam 

bahasa Inggris bull yang artinya banteng yang suka menyerang 

dengan tanduknya (menanduk).14 Istilah ini akhirnya diambil untuk 

menguraikan suatu tindakan destruktif. Berbeda dengan negara lain 

seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark, menyebut bullying 

dengan istilah mobbing atau mobbning. Istilah asli dari kata tersebut 

berasal dari bahasa Inggris, yaitu mob yang menekankan bahwa 

biasanya mob adalah kelompok orang yang anonim dan berjumlah 

banyak serta terlibat kekerasan.15 

                                                           
14Magadar Simbolon, Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama, Jurnal Psikologi – 

Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 39, No. 2, Desember 2012. Hlm. 233. 

 
15 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children From School Bullying, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2013), hlm. 12. 
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Ada beberapa bentuk penyerangan seperti penyerangan fisik 

dan penyerangan verbal serta penyerangan secara psikologis. 

Penyerangan fisik meliputi menonjok, memukul, menjewer, 

menendang, menjambak. Penyerangan secara verbal berupa kata-

kata seperti memaki, mencemooh. Adapun penyerangan secara 

psikologis antara lain memelototi, memandang sisnis dan lain 

sebagainya. 

Penggunaan istilah bullying selalu dihubungkan dengan 

tindak kekerasan, seperti yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) bahwa bullying memiliki persamaan arti dengan 

kekerasan. Kekerasan dimaksud adalah sebagai usaha untuk 

menyakiti yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau seseorang.16 

Maksud dari menyakiti adalah memberikan tindakan kekerasan 

secara fisik, kekerasan verbal, maupun secara psikologis  yang 

membuat korban bullying tidak merasa aman dan nyaman. Korban 

bullying akan merasa cemas apabila bertemu dengan orang yang 

selalu mem-bully dirinya. 

Smith and Sharp mendefinisikan bullying sebagai sebuah 

kekuatan kekerasan yang bersifat sistematis.17 Maksud dari 

sistematis adalah kasus bullying yang terjadi di asrama bisa terjadi 

                                                           
16 KBBI Online. 

 
17 Claire P. Monks & Iain Coyne, Bullying in Different Contexts, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2011), page 2. 
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secara terus menerus dan berkelanjutan. Misalnya dari senioritas. 

Kakak tingkat (senior) apabila mem-bully adik tingkat (junior) maka 

ada kemungkinan bahwa adik tingkat yang di-bully menjadi dendam 

dan akan mem-bully adik tingkatnya. 

Tindakan agresif merupakan tindakan yang bersifat 

destruktif atau merusak.18 Tindakan agresif bisa berwujud kekerasan 

simbolik (nonfisik) maupun fisik.19 Kekerasan fisik meliputi 

menonjok, memukul, menjewer, menendang, menjambak. 

Kekerasan simbolik seperti kekerasan verbal dan psikologis 

diantaranya berupa kata-kata seperti memaki, mencemooh. 

Olweus dan Alasker dalam Berthold & Hoover juga 

mengemukakan bahwa penindasan adalah perilaku anti-sosial yang 

dilakukan oleh pelajar dan perilaku ini dapat menimbulkan risiko di 

lingkungan sekolah.20 Hal ini karena bisa membahayakan fisik 

seseorang terlebih kondisi psikologis yang dialaminya yang 

berhubungan dengan perilaku di masa depan. Apabila santri 

memendam rasa marahnya dan merasa kecemasan yang tinggi akan 

berakibat pada kondisi psikologisnya. 

                                                           
18 Erich Fromm, Akar Kekerasan, Analisis Sosio-psikologis Atas Watak Manusia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 7. 

 
19I. M. Hendrarti & Herudjati Purwoko. Aneka Sifat Kekerasan. (Jakarta: PT. Macanan Jaya 

Cemerlang, 2008), hlm 2. 

 
20Ibid.. hlm. 62. 
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Berthold dan Hoover juga berpendapat bahwa perilaku 

agresi yang dialami pada masa kecil merupakan manifestasi dari 

gaya hidup yang dikembangkan oleh orangtua dan terus berlanjut 

hingga masa remaja dan dewasa.21 Hal ini berkaitan dengan latar 

belakang pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Seperti apa pola 

asuh orang tua yang diberikan kepada anaknya, bagaimana kondisi 

keluarga. Tidak hanya pola asuh dari orang tua, jika anak tumbuh di 

lingkungan seperti asrama tentu saja mempengaruhi gaya hidupnya. 

Hal ini dikarenakan anak menghabiskan banyak waktunya di 

pondok pesantren dan asrama sedangkan pulang ke rumah orang tua 

hanya beberapa kali dalam satu tahun. 

Bullying adalah perilaku agresif yang dimaksudkan untuk 

menyakiti atau mengganggu orang lain. Hal ini terjadi secara 

berulang-ulang dari waktu ke waktu, dan melibatkan 

ketidakseimbangan kekuatan sehingga orang yang lebih kuat atau 

kelompok dapat mengganggu individu atau kelompok yang 

cenderung lemah. 

 

 

                                                           
21Mutia Mawardah & MG. Adiyanti, Regulasi Emosi dan Kelompok Teman Sebaya Pelaku 

Cyberbullying, Jurnal Psikologi – Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol 41, No. 1, Juni 

2014: 60-73. 
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b. Bentuk-Bentuk Bullying 

Tiga kategori praktek bullying yaitu: (1) bullying fisik, (2) 

bullying non fisik, () bullying mental atau psikologis. Bentuk 

bullying fisik adalah jenis bullying yang kasat mata.22 Contoh 

bullying fisik antara lain: menampar, menimpuk, menjegal, 

menginjak kaki, meludahi, memalak, melempar dengan barang, 

menghukum dengan cara push up dan lainnya. 

Bentuk bullying verbal adalah jenis bullying yang juga bisa 

terdeteksi karena dapat tertangkap oleh indra pendengaran orang. 

Contoh bullying verbal antara lain: memaki, menjuluki, menghina, 

meneriaki, mempermalukan dihadapan umum, menuduh, 

menyoraki, menebar gosip, serta memfitnah. 

Bullying mental atau psikologis  merupakan bullying yang 

tidak kasat mata. Contoh dari bullying mental diantaranya 

memandang sinis, memandang penuh ancaman, mempermalukan di 

hadapan umum, mendiamkan, mengucilkan, mempermalukan, 

meneror melalui pesan pendek, telepon genggam atau email, 

memelototi, serta mencibir. Santri akan merasa terganggu dengan 

tindakan tersebut, karena merasa tertekan dan mungkin adanya 

kecemasan dalam diri santri. 

                                                           
22Magadar Simbolon, “Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama”, Jurnal Psikologi – 

Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 39, No. 2, Desember 2012. Hlm. 3. 
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c. Faktor Penyebab Bullying 

Faktor penyebab terjadinya bullying ada dua, pertama sebab-

sebab yang terdapat di dalam individu atau faktor internal dan kedua 

sebab-sebab yang terapat di luar diri individu atau faktor eksternal.23 

Sebagaimana faktor internal yakni: (a) karakteristik kepribadian 

yang dapat dipengaruhi oleh (1) kekerasan yang dialami sebagai 

pengalaman masa lalu, (2) sikap keluarga yang memanjakan anak 

sehingga tidak membentuk kepribadian yang matang. Sedangkan 

faktor eksternal yang menyebabkan kekerasan adalah: (a) faktor 

lingkungan, dan (b) budaya.24 

Menurut Sarwono25 keluarga merupakan sebuah lingkungan 

primer hampir setiap individu. Sebagai lingkungan primer, keluarga 

merupakan tempat dimana hubungan antar-manusia yang paling 

intensif dan paling awal terjadi. Sebelum seorang anak mengenal 

lingkungan dan dunia yang lebih luas, ia terlebih dahulu mengenal 

keluarganya. Oleh karena itu sebelum anak mengenal nilai-nilai atau 

norma-norma dari masyarakat pada umumnya, pertama kali ia 

                                                           
23 Hasan Basri, Remaja Berkualitas. Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 15. 

 
24Ibid., hlm. 235. 

 
25 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Press. 2016) Cet. 18, hlm. 

84. 
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menyerap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam 

keluarganya. 

Keluarga merupakan faktor terpenting dimana keluarga 

mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku anak. Hal ini 

dikarenakan keluarga merupakan tempat pertama dimana 

pendidikan moral diperkenalkan dan diajarkan kepada anak. Dalam 

hal ini peran orang tua terhadap perilaku anak menjadi sangat 

penting. Hal ini dikarenakan pada awal mula pertumbuhan anak, 

keluarga menjadi tempat pertama pendidikan dan juga menjadi 

pihak yang lebih banyak terlibat dengan anak. 

 

3. Definisi Santri 

Santri adalah orang yang sedang mendalami agama Islam.26 

Sedangkan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah santriwati. 

Santriwati berarti seseorang yang berjenis kelamin perempuan yang 

sedang menempuh pendidikan agama  yang bertempat tinggal di asrama 

pondok pesantren. Santriwati berarti murid-murid yang tinggal di dalam 

pesantren. Biasanya untuk tempat tinggal, pesantren menyediakan 

tempat untuk menginap berupa asrama untuk santriwati yang berasal 

dari tempat yang cukup jauh.  

                                                           
26 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 
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Santri dapat digolongkan sebagai siswa sekolah menengah. 

Siswa sekolah menengah adalah individu yang sedang mengalami 

perkembangan dari fase remaja menuju dewasa.27 Perkembangan bukan 

sekedar penambahan tinggi dan berat badan ataupun pertambahan usia. 

Perkembangan yang dimaksud yakni meliputi serangkaian perubahan 

progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan 

belajar. 

Kata remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescene yang 

berarti to grow atau to grow maturity.28 Menurut Papalia dan Olds masa 

remaja adalah masa transisi perkembangan antara masa kanak-kanak 

dan dewasa yang pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun dan 

berakhir pada usia akhir belasan tahun atau awal 20 tahun.29 

Badawi30 menyebutkan bahwa pada masa ini disebut masa 

remaja atau puber. Dimana ada perubahan fisik pada masa puber 

mempengaruhi semua bagian tubuh, baik eksternal maupun internal, 

sehingga juga mempengaruhi keadaan fisik dan psikologis siswa/santri. 

                                                           
27Ahmad Badawi, Penanganan Efektif: Bimbingan dan Konseling Di Sekolah, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 109. 

 
28 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 219. 

 
29 Ibid., hlm. 220. 

 
30Ahmad Badawi, Penanganan Efektif: Bimbingan dan Konseling Di Sekolah, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 114. 
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Masa remaja disebut juga sebagai masa adolecence, yang 

mempunyai arti yang lebih luas yang mencakup peralihan kematangan 

mental, emosional, sosial dan fisik. Pada periode remaja, baik akibat 

langsung maupun akibat jangka panjangnya tetap penting. 

Perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya 

perkembangan mental, terutama pada awal masa remaja. Semua 

perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan 

perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru. 

Berubahnya keadaan psikologis remaja mempengaruhi sikap 

dan perilaku akibat perubahan sosial. Badawi juga menyebutkan akibat 

dari perubahan sikap dan perilaku diantaranya mudah bosan, 

antagonisme sosial seperti sering membantah dan menentang yang 

berujung kepada permusuhan, serta emosi yang meninggi seperti 

mudahnya terjadi ledakan amarah.31 Akibat dari sikap tersebut maka 

akan menimbulkan bahaya bagi santri itu sendiri maupun dengan 

lingkungannya serta keadaan psikologisnya. 

Ada bahaya psikologis yang ditimbulkan pada masa remaja 

(santri/siswa) untuk jangka panjangnya. Maka dari itu akibat jangka 

panjang ini menjadi masalah yang serius. Dalam bukunya Badawi 

menyebutkan bahaya psikologis pada masa puber yaitu konsep diri yang 

                                                           
31Ibid., hlm. 119. 
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kurang baik.32 Ada beberapa hal yang menyebabkan konsep diri kurang 

baik diantaranya disebabkan oleh pribadi dan lingkungan.  

Teori di atas tidak jauh berbeda dengan teori Alwisol33 yang 

menyebutkan bahwa pada tahap adolesen, individu atau remaja 

mencoba coba berbagai cara dan mencoba-coba peran baru sambil terus 

berusaha menemukan identitas ego atau jati diri yang mantap. Adolesen 

adalah fase adaptif dari perkembangan kepribadian, fase mencoba-coba 

hal yang baru. Pada tahap akhir adolesen individu atau remaja pada 

hakikatnya harus mencapai tingkat identitas ego yang cukup baik. 

Dari hasil riset34 menunjukkan bahwa perempuan lebih sering 

melakukan bentuk bullying verbal dan bullying psikolgis kepada 

temannya. Bullying verbal seperti mengata-ngatai, mencibir, menyindir. 

Sedangkan bullying psikologis seperti memanang sinis. Sementara 

untuk laki-laki lebih sering menggunakan bullying secara fisik yang 

terlihat secara kasat mata dan meninggalkan bekas pada korban, 

misalnya dengan memukul dan lainnya. 

 

 

                                                           
32Ibid., hlm. 130. 

 
33 Alwisol, Psikologi Kepribadian Edisi Revisi, (Malang: UMM Press, 2016), hlm. 107. 

 
34 Novan Ardy Wiyani, Save Our Children From School Bullying, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media), hlm. 13. 
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4. Definisi dan Fungsi Asrama 

Asrama merupakan tempat dimana santri atau santriwati tinggal. 

Asrama merupakan tempat hunian yang strategis sebagai pengganti 

rumah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 35 asrama 

adalah bangunan tempat tinggal bagi sekelompok orang untuk 

sementara waktu terdiri atas sejumlah kamar dan dipimpin oleh seorang 

kepala asrama.  

Wahab menjelaskan asrama dapat dijadikan sebagai 

laboratorium sosial memiliki fungsi edukatif, sosial, moral, dan kader.36 

Asrama memiliki fungsi edukatif karena asrama dapat dijadikan 

tempat belajar yang kondusif khususnya untuk belajar kehidupan. 

Sebagai fungsi sosial, asrama dapat menjadi wahana untuk 

meningkatkan keterampilan sosial sehingga penghuninya mampu 

beradaptasi dan mampu menghargai perbedaan individu. Fungsi moral, 

karena asrama dapat dijadikan tempat yang baik untuk menjalin 

integritas kepribadian dan moral keagamaan. Fungsi lainnya adalah 

kaderisasi, karena asrama dapat dijadikan tempat untuk melatih 

penghuninya tentang keterampilan kepemimpinannya. Akhirnya para 

                                                           
35 KBBI Online. 

 
36Magadar Simbolon, Perilaku Bullying pada Mahasiswa Berasrama, Jurnal Psikologi – 

Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada, Vol. 39, No. 2, Desember 2012. 
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penghuni asrama memiliki keunggulan dan perilaku kepemimpinan, 

sehingga kelak siap menjadi pemimpin masa depan.37 

Dari pemaparan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan 

bahwa asrama menyediakan fasilitas tempat tinggal selama 

menjalankan pendidikan. Asrama juga dapat menciptakan suasana 

tempat tinggal bagi mahasiswa sebagai penunjang kegiatan serta 

kelancaran pembelajaran. Selain itu asrama menjadi tempat tinggal yang 

menyediakan lingkungan untuk melakukan interaksi sosial antar 

santriwati. 

Asrama santri atau santriwati merupakan sebuah atau 

sekelompok bangunan tempat tinggal untuk menampung sejumlah 

santri secara berkelanjutan. Santri atau santriwati yang tinggal di asrama 

memiliki kepentingan yang sama yaitu menuntut ilmu. Tujuan 

dibangunnya asrama yakni agar santriwati dapat belajar dan beraktifitas 

secara efisien dan efektif dengan pengawasan dari pihak-pihak pondok 

pesantren. 

                                                           
37 Ibid., hlm. 5.  


