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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

1.  Sejarah Berdiri dan Perkembangan  

Pada akhir tahun 1986. Diawali dengan kegiatan majelis ta’lim 

yang dibina oleh ustadz Abu Ch di sekitar kampus Universitas Gadjah 

Mada (UGM) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di 

Yogyakarta. Beliau mengadakan dauroh tahunan selama 1 bulan pada 

masa liburan semester dimana 99 % peserta kegiatan tersebut adalah 

mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kemudian 

pada tahun 1993 beliau bersama murid-muridnya mulai merintis 

lembaga pendidikan setingkat ibtida’iyah dengan nama Ma’had 

Tahfizhul Qur’an, atas bantuan Bapak Bw. Dimulai dengan menyewa 

sebuah rumah di Dusun Sedan, Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Jumlah santri angkatan pertama adalah 

dua puluh santri. 

Pada tahun 1994 beliau bersama ustadz yang lain melembagakan 

kegiatan dakwahnya dengan mendirikan sebuah yayasan dakwah dan 

pendidikan yang diberi nama Yayasan Majelis AT-I. Kemudian pada 

tahun 1995 membangun Ma’had As-Salafi atas bantuan Syaikh Jb 

seorang donatur dari Saudi Arabia yang berlokasi di Banguntapan, 

Bantul. Santri angkatan pertama berjumlah lima belas anak. Pendidikan 
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di ma’had ini pada awalnya khusus untuk kelas putra tadribud du’at 

(pelatihan da’i putra) dan kelas putri tarbiyatun nisa’ (pendidikan putri). 

Pada tahun 1996, Ma’had Tahfizhul Qur’an yang berlokasi di Sleman 

dipindahkan ke Ma’had di Bantul.  

Pada Tahun 1999, mulailah dibangun PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta pada lahan seluas dua Ha di Dusun K, Desa Sitimulyo, 

Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang peletakan 

batu pertamanya dilakukan oleh Duta Besar Kuwait untuk Indonesia 

bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuono X. Satu tahun 

kemudian, yaitu pada tahun 2000 Ma’had Tahfizhul Quran pindah dari 

Ma’had Jm ke PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta dengan jumlah 

santri 180 anak. Pada perkembangannya Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta bisa menampung santri putra dan putri dari dalam dan luar 

negeri mulai jenjang Raudhatul Athfal sampai dengan Madrasah 'Aliyah 

dengan jumlah santri yang terus meningkat. 

Pada tahun 2003 PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta telah 

terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia sebagai 

penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar dengan jenjang 

pendidikan Madrasah Salafiyah Ula atau setingkat Sekolah Dasar, 

Madrasah Salafiyah Wustha atau setingkat dengan Sekolah Menengah 

Pertama, dan Madrasah Salafiyah Aliyah atau setingkat dengan Sekolah 

Menengah Atas. Kemudian pada tahun 2010 ditetapkan perubahan 
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status jenjang setingkat SMA menjadi Madrasah Aliyah (sekolah formal 

di bawah Departemen Agama). 

Dari tahun ke tahun lokal kelas dan asrama semakin penuh untuk 

menampung jumlah santri yang terus meningkat. Untuk itu, pada tahun 

2009 dibangunlah kompleks Islamic Centre yang berlokasi di 

Karangploso, Sitimulyo, tak jauh dari Islamic Centre yang berada di 

Karanggayam. Pondok Pesantren kedua ini digunakan untuk 

pelaksanaan sekolah dan asrama akhwat (putri) karenanya kemudian 

disebut Islamic Centre Putri. 

Kemudian pada tahun 2011 Ijazah Pondok Islamic Centre 

mendapatkan mu’adalah atau pengakuan dari Universitas Islam 

Madinah Saudi Arabia, sehingga ijazah yang dikeluarkan oleh Islamic 

Centre bisa digunakan untuk mendaftar di Universitas tersebut. Lalu 

pada tahun 2012, Madrasah Aliyah Islamic Centre mendapatkan 

Akreditasi dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah/Madrasah. 

Di samping mengelola dua pesantren yaitu Pondok Pesantren. 

Jm As-Salafi dan Pondok Pesantren Islamic Centre, Yayasan juga 

membuka beberapa pesantren baru di banyak daerah baik Jawa maupun 

luar Jawa, diantaranya: 

1. Islamic Centre 2 Putra dan Putri di Sawo, Wirokerten, 

Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
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2. Islamic Centre 3 di Ponjong, Gunung Kidul, DIY. 

3. Islamic Centre 4 di Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. 

4. Islamic Centre 5 di Cikande, Serang, Banten. 

5. Islamic Centre 6 di Sekampung, Lampung Timur, Lampung. 

6. Islamic Centre 7 di Pringsewu, Lampung. 

7. Islamic Centre 8 di Singkut, Sarolangun, Jambi. 

8. Islamic Centre 9 di Muara Beliti, Musirawas, Sumatera Selatan. 

9. Islamic Centre 10 di Halmahera Timur, Maluku Utara. 

10. Islamic Centre 11 di Ketungau Hilir, Sintang, Kalimantan Barat. 

Yayasan melalui Lajnah Pengembangan Fisik menyalurkan 

bantuan paket masjid dari muhsinin dalam dan luar negeri. Saat ini 

bantuan masjid yang telah disalurkan telah lebih dari empat ratus 

masjid yang tersebar di Jawa dan luar Jawa. Bersama itu pula turut 

disebarkan da’i-da’i untuk menjadi imam dan juru dakwah di masjid 

tersebut. Secara rutin, Yayasan mengadakan dauroh di berbagai 

daerah yang belum terjangkau, di masjid-masjid atau cabang-cabang 

Yayasan di Jawa dan luar Jawa. 

 

2. Letak Geografis Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

Pondok Pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta terletak di 

daerah Dusun K, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten 

Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dusun K terletak di 
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sebelah selatan Kota Yogyakarta, yaitu di sebelah selatan Jalan 

Wonosari KM 10. Dusun karanggayam juga terletak di sebelah timur 

Kabupaten Bantul dengan jarak kurang lebih 28 KM. Kecamatan 

Piyungan Yogyakarta dengan kondisi yang sangat strategis tidak jauh 

dari pusat kota.  

 

3. Visi Misi Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

a. Visi Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

Visi menurut bahasa artinya pandangan atau wawasan ke 

depan.1 Adapun visi dari Islamic Centre Bantul Yogyakarta adalah 

menjadikan lembaga pendidikan bertaraf internasional yang ber 

manhaj salaf dalam berakidah, bermuamalah dan berakhlak. 

Salaf memiliki makna terdahulu dalam ilmu, iman, 

keutamaan, dan kebaikan. Hal ini merujuk pada generasi pertama 

dan terbaik dari umat Islam diantaranya para sahabat, tabi’in, tabi’ut 

dan para Imam pembawa petunjuk kepada tiga generasi tersebut.2 

Sedangkan yang dimaksud dengan manhaj salaf yaitu menerapkan 

Iman dan Islam dalam segala aspek kehidupan dengan berpegang 

teguh pada tiga landasan, yakni: Al-Qur’an, Hadits Rasulullah yang 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 
2 Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya “Sebaik-baik manusia 

adalah pada generasiku ini (yaitu masa para sahabat), kemudian yang sesudahnya (masa tabi’in), 

kemudian yang sesudahnya (masa tabi’ut tabi’in).” (H.R. Bukhari, Muslim dan Ahmad). 
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shahih, dan pemahaman para sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa 

sallam, tabi’in serta tabi’ut tabi’in.3 

b. Misi Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

Misi adalah tugas yang dirasakan sebagai suatu kewajiban 

dan keharusan untuk melakukannya demi agama, ideologi, 

patriotisme dan sebagainya.4 Adapun misi Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

a) Mencetak generasi rabbani yang berpegang teguh kepada 

Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Shalih. 

b) Mendidik generasi yang mampu menghadapi tantangan 

global dan mampu memberikan kontribusi penyelesaian 

masalah umat dengan dilandasi akhlak mulia. 

c) Mendidik generasi penghafal Al-Quran yang memahami 

pokok-pokok agama dan beradap kepada Allah, Rasul-Nya, 

orang tua, sesama manusia dan makhluk secara umum, serta 

mampu berbahasa Arab baik tulisan, bacaan, maupun 

percakapan. 

d) Menyelenggarakan pendidikan resmi dengan kurikulum 

diniyah dari Timur Tengah dan kurikulum umum nasional 

                                                           
3 Yufid.com diakses pada tanggal 28 April 2017. 

 
4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 
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yang mendapatkan 2 ijazah yang diakui baik oleh 

Pemerintah maupun lembaga pendidikan di Timur Tengah. 

e) Menciptakan suasana dan lingkungan yang berbahasa Arab 

dan Islami di lingkungan PP. Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. 

(Sumber: Dokumentasi Islamic Centre Bantul Yogyakarta 2016) 

 

4. Struktur Organisasi Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

Struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen yang 

harus ada dalam setiap lembaga. Dalam struktur organisasi terdiri 

atas komponen-komponen yang terhubung satu sama lain. 

Keorganisasian Pondok Pesantren Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta berada di bawah Yayasan Jm as-Shalafi. Struktur 

organisasi di Islamic Centre Bantul Yogyakarta dibagi menjadi dua 

yaitu untuk Pondok Putra dan Pondok Putri. Struktur Organisasi 

untuk pondok Putra meliputi: Pembina (terdapat Ketua dan 

Anggota), Pengurus (terdapat Ketua, Sekretaris, dan Bendahara), 

Pengawas, Mudir Umum, Kepala Bidang KBM/ Kepala Madrasah, 

Kepala Bidang Kepesantrenan Putra, Kepala Bidang Administrasi, 

Kepala Bidang Tahfidz Putra, Kepala Bidang Mahkamah Putra, 

Kepala Bidang Umum, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Madrasah 

SU/SD, Kepala Madrasah SW/SMP dan Kepala Madrasah 

Aliyah/SMA. 
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Sedangkan struktur organisasi Pondok Putri terdiri dari 

Mudiroh, Wakil Mudiroh 1, Wakil Mudiroh 2, Wakil Mudiroh 3, 

Kepala Bagian Tahfidz Aliyah Putri, Kepala Bagian Tahfidz 

Wustho Putri, Kepala Bagian Tarbiyah Putri, Kepala Bagian 

Keamanan, Wakil Kepala Madrasah SU, Wakil Kepala Madrasah 

SW, dan Wakil Kepala Madrasah Aliyah.  

 

5. Ketenagaan dan Santri  

a. Ketenagaan (Ustadzah, Musyrifah, Tarbiyah) 

Ustadzah memiliki tugas melaksanakan proses belajar mengajar 

secara efektif dan efisien. Disamping tugas-tugas pokok sebagai 

pengajar, juga ada beberpa ustadzah yang diberi tugas oleh kepala 

sekolah untuk membantu dalam mengelola dan menyelenggarakan 

pendidikan di pondok. 

Tenaga pendidik di Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

berjumlah 123 ustadz/ustadzah. Tenaga pendidik di pondok tersebut 

merupakan para hafizh/hafizhah, alumni Perguruan Tinggi di Saudi 

Arabia, Mesir, dan Pakistan, LIPIA, STDI Imam Syafi’i, Universitas 

Islam Negeri, Universitas-universitas ternama di Indonesia, alumni 

Pondok Pesantren, dan lainnya. 

Adapun komposisi alumni tersebut dapat terurai yang terdiri 

dari alumni Pondok Pesantren dan Sekolah Menengah 
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Umum/sederajat berjumlah tiga puluh orang, lulusan D2 dan D3 

berjumlah dua puluh lima orang, lulusan Sarjana/ Strata Satu 

berjumlah enam puluh orang, dan Master berjumlah delapan orang. 

 Pola rekrutmen para tenaga pendidik di PP Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta yaitu secara terbuka. Maksud terbuka ialah, bagi 

siapa saja diperbolehkan untuk menjadi tenaga pendidik dengan 

catatan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Adapun untuk saat 

ini syarat minimal untuk menjadi tenaga pendidik di pondok 

pesantren tersebut adalah Diploma (D3) dan Strata 1 (S1). 

Musyrifah merupakan santri yang mengabdi yang baru saja 

lulus dari pembelajaran formal di PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. Para musyrifah memiliki tugas yaitu mempraktikkan 

ilmu yang telah didapat selama menimba ilmu di pondok pesantren 

tersebut. Masa untuk mengabdi bagi musyrifah adalah selama satu 

tahun. 

Untuk penanganan kasus di sekolah pada umumnya 

ditangani oleh BK (Bimbingan Konseling) sekolah yang disebut 

dengan konselor. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus di PP. 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta. Dimana penanganan kasus pada 

sekolah umum biasanya dipegang oleh seorang konselor, tetapi di 

PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta seorang konselor diisi oleh 

kepala bagian tarbiyah atau pengasuhan. Di PP Islamic Centre 
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Bantul Yogyakarta, seorang kepala tarbiyah adalah seorang yang 

memiliki kemampuan konseling dan psikoterapi Islam, paham 

agama secara mendalam, dan menguasai dunia pendidikan dan 

pengasuhan anak. Tidak hanya itu saja, seorang kepala bagian 

tarbiyah benar-benar dipilih karena integritasnya dalam hal 

keilmuan Islam maupun keterampilan dalam menyikapi 

permasalahan. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang kepala bagian 

tarbiyah adalah perpaduan antara ketegasan dan kelembutan. Pola 

rekrutmen untuk kepala bagian tarbiyah bersifat terbuka. 

Berikut ini adalah pihak-pihak yang secara langsung menjadi 

pengurus dan penanggung jawab santri di asrama PP Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta: 

1) Wali asrama 

Cara penempatan santriwati di dalam asrama yaitu 

dengan digabungkan sesuai dengan marhalah (angkatan) 

masing-masing. Dalam satu kamar dihuni oleh lima belas 

sampai dua puluh orang santriwati dengan didampingi oleh satu 

orang musyrifah (ustadzah pengabdian). Untuk setiap marhalah 

akan dibimbing oleh satu atau dua orang wali asrama. Wali 

asrama adalah ustadzah yang memiliki tanggung jawab untuk 

membina, mendampingi, dan mengurus setiap keperluan 

maupun permasalahan santriwati, sekaligus membawahi 
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musyrifah yang menempati kamar dari marhalah yang 

diampunya.  

Adapun kriteria untuk menjadi seorang wali asrama 

adalah merupakan ustadzah yang sudah menikah dan 

mempunyai pengalaman mendidik dan mengasuh di PP Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta minimal selama dua tahun.  

Berikut ini daftar nama-nama wali asrama diantaranya 

sebagai berikut; untuk marhalah 1 SW/SMP diampu oleh 

wali#A dan wali#M, marhalah 2 SW diampu oleh wali#W dan 

wali#Ma, marhalah 3 SW diampu oleh wali#N dan wali#L, 

Masus (Madrasah Aliyah Khusus) diampu oleh wali#Ni dan 

wali#Na, marhalah 1 MA/SMA diampu oleh wali#Mu dan 

wali#S, marhalah 2 MA diampu oleh wali#Sf, dan marhalah 3 

MA diampu oleh wali #K dan wali#Nd. 

2) Musyrifah  

Orang pertama yang bertindak sebagai pengurus yang 

mempunyai wewenang dan kewajiban untuk membina santri di 

asrama adalah musyrifah. Dalam status kepengurusan di Pondok 

Pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta, seorang musyrifah 

adalah ustadzah pengabdian yang baru saja menyelesaikan 

pendidikan tingkat Madrasah Aliyah di pondok pesantren 

tersebut dan mempunyai kewajiban untuk mengabdikan dirinya 
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(ilmu dan jasanya) kepada pondok selama satu tahun. Penugasan 

untuk tiap musyrifah pun berbeda-beda. Dari jumlah 59 orang 

musyrifah yang ada, mereka ditugaskan ke dalam berbagai aspek 

kepesantrenan; pengajaran, pengasuhan, dan lainnya. 

Dalam kesehariannya di pondok pesantren, seorang 

musyrifah dibatasi dengan tata tertib yang tidak jauh berbeda 

dengan santri pada umumnya. Namun pada beberapa aspek, 

seorang musyrifah mempunyai hak yang tidak dimiliki oleh 

santri, antara lain: membawa HP (hand phone) untuk 

berkomunikasi dengan wali santri dari santrinya. 

Adapun tata tertib musyrifah di PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta yakni wajib mentaati tata tertib umum PP Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta dan wajib bertugas sesuai pekerjaan 

yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan 

loyal. Musyrifah juga diwajibkan untuk menjadi uswatun 

hasanah atau suri tauladan yang baik bagi anak didiknya serta 

membimbing, membina, dan mengarahkan santri di asrama 

maupun di luar asrama. 

Selain itu musyrifah wajib bersedia menerima tugas dari 

pimpinan apapun dan dimanapun ditugaskan. Bagi musyrifah 

diperbolehkan membawa hand phone (HP) jenis lama (jadul, 

bukan smartphone), untuk berkomunikasi dengan wali santri 
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dari santrinya. Musyrifah juga wajib melaporkan kegiatan yang 

dilakukan sepekan sekali pada pimpinan yang ditunjuk dan 

wajib melaporkan hasil pengabdiannya secara berkala, bulanan, 

dan tahunan. 

Sedangkan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan bagi 

musyrifah diantaranya membawa HP, laptop, notebook, dan alat 

elektronik lainnya yang dilarang oleh Ma’had serta dilarang 

membawa, mengendarai motor selama masa pengabdian, 

kecuali karena tugas yang diizinkan oleh pengurus. 

Selain hal tersebut musyrifah juga tidak diperbolehkan 

untuk keluar asrama tanpa mendapatkan izin dari Mudir/ 

Koordinator Musyrifah dan meninggalkan tugas dan 

kewajibannya tanpa seizin Mudir/ Kepala Sekolah. Seorang 

musyrifah juga tidak diperkenankan berhubungan dengan lawan 

jenis (selain mahramnya) dalam bentuk apapun. Apabila 

musyrifah menikah di masa khidmah atau pengabdian maka 

dinyatakan gagal. 

(Sumber: Dokumentasi PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

2016) 

 

3) OSPIC/ OSIC 

OSPIC merupakan singkatan dari Organisasi Santri 

Pelajar Islamic Centre. Namun kemudian sejak angkatan 2016 
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dilantik, kata ‘Pelajar’ dihapuskan, sehingga sebutan untuk 

organisasi santri pengurus adalah OSIC (Organisasi Santri 

Islamic Centre).  Sejak awal pembentukan, OSPIC atau OSIC 

terdiri dari santri kelas dua Madrasah Aliyah sebagai 

penanggung jawab utama, dengan dibantu oleh adik tingkatnya 

dari kelas satu Madrasah Aliyah untuk mengisi beberapa posisi 

pembantu. Masa kerja OSPIC/OSIC berjalan hingga satu tahun. 

Setelah selesai satu periode, maka akan dilakukan perpisahan 

sekaligus penyerahan jabatan kepada pengurus periode yang 

baru. 

Santri yang berhak menjadi bagian dari OSPIC atau 

OSIC adalah santri yang tidak hanya berprestasi di bidang 

akademik, namun dinilai mumpuni. Bahkan menurut ustadzah, 

beberapa santri yang ditunjuk menjadi pengurus OSPIC atau 

OSIC justru adalah merupakan santri bermasalah, dengan 

harapan, bahwa dengan menjadi bagian yang memiliki tanggung 

jawab besar di organisasi tersebut, santri tersebut dapat berubah.  

Berikut adalah Qism (bagian/cabang) dari OSPIC atau 

OSIC yaitu Qism DPH (Dewa Pengurus Harian), Qism Ibadah, 

Qism Amn (Keamanan), Qism Tarbiyah, Qism Mading, Qism 

Kebersihan, Qism Kesehatan, dan Qism Matbakh (dapur). 

Adapun bagian-bagian tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

Qism DPH (Dewan Pengurus Harian) yang terdiri dari ketua, 
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wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan 

bendahara 2 dengan tugas dan kewajibannya adalah menyusun 

program kerja dalam satu tahun dan mengontrol berjalannya 

program-program dari tiap qism. 

Qism ibadah atau bagian ibadah yang terdiri dari Ketua 

Qism ibadah dan beberapa anggota yang berjumlah sembilan 

orang. Tugas dan kewajiban qism ibadah  yaitu membuat dan 

melaksanakan rancangan program yang berkaitan dengan ibadah 

seperti shalat berjamaah dan lainnya dengan reward dan 

hukuman yang akan diterapkan. Selain itu tugas qism ibadah 

yakni menyusun penangung jawab dari setiap program (bekerja 

sama dengan qism lain) dan bekerja sama dengan ustadzah dan 

musyrifah dalam pembuatan program serta pelaksanaannya. 

Qism amn atau bagian keamanan yang terdiri dari Ketua 

qism amn dan juga anggota yang berjumlah tujuh orang. Qism 

amn mempunyai tugas dan kewajiban yakni membuat dan 

melaksanakan rancangan program yang berkaitan dengan 

keamanan: ronda malam, penggeledahan, berikut reward dan 

hukuman yang akan diterapkan, serta menyusun penanggung 

jawab dari setiap program (bekerja sama dengan qism lain) dan 

bekerja sama dengan ustadzah dan musyrifah dalam pembuatan 

program serta pelaksanaannya. 
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Qism tarbiyah terdiri dari satu Ketua dan anggota yang 

berjumlah enam orang. Qism tarbiyah mempunyai tugas dan 

kewajiban yakni membuat dan melaksanakan rancangan 

program yang berkaitan dengan tarbiyah: ta’lim dan lainnya, 

berikut reward dan hukuman yang akan diterapkan, serta 

menyusun penanggung jawab dari setiap program (bekerja sama 

dengan qism lain) dan bekerja sama dengan ustadzah dan 

musyrifah dalam pembuatan program serta pelaksanaannya. 

Adapun untuk qism mading strukturnya terdiri dari 

Ketua dan anggota yang berjumlah lima orang. Qism mading 

mempunyai tugas dan kewajiban yaitu membuat dan 

melaksanakan rancangan program yang berkaitan dengna 

mading pondok: pembuatan bulletin, mading, dan lainnya 

dengan bekerja sama dengan qism lain maupuan santri pada 

umumnya.  

Sedangkan untuk qism kebersihan terdiri dari Ketua dan 

anggota yang berjumlah sepuluh orang. Qism kebersihan 

mempunyia tugas dan kewajiban yakni membuat dan 

melaksanakan rancangan program yang berkaitan dengan 

kebersihan: kerja bakti dan lainnya, berikut reward dan 

hukuman yang akan diterapkan, serta menyusun penanggung 

jawab dari setiap program (bekerja sama dengan qism lain) dan 
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bekerja sama dengan ustadzah dan musyrifah dalam pembuatan 

program serta pelaksanaannya. 

Qism kesehatan terdiri dari Ketua dengan anggota 

berjumlah lima orang dengan tugas dan kewajiban yakni 

membuat dan melaksanakan rancangan program yang berkaitan 

dengan kesehatan: pengadaan penyuluhan dan lainnya, berikut 

reward dan hukuman yang akan diterapkan, serta menyusun 

penanggung jawab dari setiap program (bekerja sama dengan 

qism lain) dan bekerja sama dengan ustadzah dan musyrifah 

dalam pembuatan program serta pelaksanaannya. 

Qism matbakh atau bagian dapur terdiri dari Ketua dan 

anggota yang berjumlah tujuh orang dengan tugas dan kewajiban 

yakni membuat dan melaksanakan rancangan program yang 

berkaitan dengan dapur: piket dapur dan lainnya, berikut reward 

dan hukuman yang akan diterapkan, serta menyusun 

penanggung jawab dari setiap program (bekerja sama dengan 

qism lain) dan bekerja sama dengan ustadzah dan musyrifah 

dalam pembuatan program serta pelaksanaannya. Adapun untuk 

bagan struktur organisasi OSPIC akan disajikan di lampiran 

yang terlampir. 

(Sumber: Dokumentasi Islamic Centre Bantul Yogyakarta 2016) 
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b. Kondisi Santri 

Pondok Pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

merupakan pondok pesantren yang tidak hanya memberikan 

pelajaran agama tetapi juga memasukkan pelajaran umum dalam 

atmosfir belajar. Sehingga ilmu yang didapat oleh santri bukan 

hanya ilmu agama tetapi juga ilmu dunia. 

Santri merupakan obyek dalam pembelajaran dan subyek 

dalam proses pembelajaran. Keadaannya sangat penting sehingga 

tanpa adanya santri kegiatan pembelajaran tidak akan bisa 

berlangsung. Sebuah pondok pesantren tidak akan terlepas dari 

belajar dan mengaji. Santri yang ada di Pondok Pesantren Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta terdiri dari santri tingkat Paud sampai 

Aliyah. 

Adapun santri yang menempuh pendidikan di Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta berasal dari berbagai latar daerah di Indonesia. 

Ada santri yang datang dari berbagai provinsi dari pulau Sumatera, 

Kalimantan, Sulawesi, Papua dan juga Jawa. Untuk saat ini santri 

paling banyak dari Pulau Kalimantan yaitu dari Pontianak, 

Balikpapan, dan Bontan.  

Ditinjau dari latar belakang santri, ada santriwati dengan 

latar belakang keluarga dengan ekonomi rendah, menengah, dan 

sedang. Selain itu latar belakang motivasi santri masuk ke Pondok 
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Pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta ada yang memang 

kemauan dari santri sendiri ada yang dipaksa orang tua.  

 

c. Kondisi Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu bagian 

terpenting untuk mencapai tujuan pendidikan karena sarana dan 

prasarana dapat menunjang kemajuan suatu lembaga pendidikan. 

Sarana dan prasarana tersebut diantaranya merupakan fasilitas-

fasilitas yang disediakan oleh pihak pondok pesantren yang 

bersangkutan. Sarana dan prasarana untuk ruang konseling yang 

diisi oleh kepala bagian tarbiyah/ pengasuhan disediakan oleh PP 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta. Di dalam ruangan tersebut 

terdapan satu meja, dua kursi, dua lemari, dan peralatan administrasi 

seperti komputer dan lainnya. Adapun untuk sarana prasarana secara 

umum di Islamic Centre Bantul Yogyakarta5, diantaranya: 

1. Ruang Kelas berjumlah 61 ruang untuk jenjang Madrasah 

Salafiyah Ula hingga Madrasah Aliyah Putra dan putri. 

2. Ruang Asrama berjumlah 96 ruang asrama untuk santri 

Madrasah Salafiyah Wustha Aliyah Putra dan putri. 

3. Masjid di Komplek Putra dan Putri. 

4. Laboratorium Komputer. 

                                                           
5 Dokumen dengan Pengurus Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 
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5. Laboratorium Bahasa. 

6. Laboratorium Multimedia. 

7. Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam. 

8. Perpustakaan. 

9. Lapangan Olah Raga. 

10. Mini market dan Kantin. 

11. Kolam Renang. 

12. Dapur Umum. 

13. Ruang Makan. 

14. Klinik Kesehatan 

15. Ruang Tarbiyah 

 (Sumber: Dokumentasi Islamic Centre Bantul Yogyakarta 2016) 

 

6. Program Kegiatan Kepesantrenan 

Sebagai sebuah institusi pendidikan agama, aktifitas sehari-hari 

di Pondok Pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta ini hampir sama 

dengan pondok pesantren pada umumnya. Jikalau ada perbedaan, 

barangkali terdapat pada mata pelajaran yang diberikan maupun 

rutinitas pondok, seperti aktivitas sholat tahajjud/qiyamul lail dan 

perilaku keagamaan yang menjadi ciri khas pondok pesantren, karena 

dalam hal program atau kebijakan yang diberikan biasanya satu pondok 

pesantren dengan pondok pesantren lainnya berbeda. 
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Fenomena keseharian di Pondok Pesantren Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta sarat akan nilai-nilai keagamaan dan pendidikan. 

Berikut ini program dari Islamic Centre Bantul Yogyakarta yang 

diberikan kepada santri yang terbagi dalam jadwal harian, mingguan, 

dan bulanan. 

a. Kegiatan Harian 

Kegiatan harian merupakan kegiatan rutin santriwati yang 

harus dilaksanakan. Kegiatan harian dimulai dari pukul 03.00 WIB 

sampai dengan 22.00 WIB. Pada pukul 03.00-04.00 WIB santriwati 

bangun dan melaksanakan sholat tahajud, kegiatan ini yang menjadi 

penanggung jawab adalah musyrifah dan OSPIC ibadah. Lalu pada 

pukul 04.00-05.00 WIB santriwati memasuki masjid unutk sholat 

shubuh dilanjutkan dengan halaqoh tahfidz pagi sampai pukul 06.00 

WIB, yang menjadi penanggung jawab kegiatan ini adalah kepala 

bagian tahfidz. Pada pukul 06.00-07.15 WIB santriwati mandi, 

sarapan pagi, dan berangkat sekolah. Pada pukul 07.15-12.30 WIB 

santriwati mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). Kemudian 

pada pukul 12.00-13.15 WIB santriwati memasuki masjid untuk 

melaksanakan sholat dzuhur berjamaah dilanjutkan dengan istirahat. 

Pada pukul 13.15-13.45 WIB waktunya santriwati untuk 

makan siang dengan dilanjutkan tidur siang. Pada pukul 13.45-16.00 

WIB santriwati bangun dari tidur siang dan berangkat menuju 

masjid untuk melaksanakan sholat asar berjamaah dan dilanjutkan 
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dengan halaqoh tahfidz sore, yang menjadi penanggung jawab 

kegiatan ini adalah musyrifah, OSPIC ibadah, dan kepala bagian 

tahfidz. 

Aktivitas santriwati kemudian dilanjutkan dengan olahraga 

dan kegiatan ekstrakulikuler pada pukul 16.00-16.45 WIB. 

setelahnya pada pukul 16.45-17.45 WIB santriwati mandi dan 

dilanjutkan dengan makan malam. Pada pukul 17.45-19.20 WIB 

para santriwati memasuki masjid untuk melaksanakan sholat 

maghrib dan dilanjutkan dengan halaqoh tahfidz malam. Pada pukul 

19.20-21.15 WIB santriwati mempersiapkan belajar malam dan 

dilanjutkan dengan muroja’ah (pengulangan kembali) pelajaran dan 

materi tambahan. Kemudian pada pukul 21.15-21.45 WIB santriwati 

diberikan mufrodat atau kosa kata dan ungkapan-ungkapan populer 

oleh kepala bagian bahasa. Lalu pada pukul 21.45-22.00 WIB 

musyrifah dan OSPIC keamanan melakukan pengabsenan dan 

pemadaman lampu asrama dan dilanjutkan dengan tidur malam. 

Dari kegiatan harian yang telah disebutkan, ada beberapa 

kegiatan harian yang menjadi peluang terjadinya bullying. Dari 

kegiatan harian yang ada tempat-tempat yang pernah terjadi 

tindakan bullying adalah di kamar mandi dan dapur. Tindakan 

bullying yang terjadi di kamar mandi seperti menyindir dan 

menyiram temannya dengan air. Kejadiannya ketika ada seorang 

santriwati yang tidak mau mengantri atau nyerobot antrian dan 
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masuk ke kamar mandi duluan, dengan demikian santriwati lain 

yang sudah megantri kesal dan akhirnya menyindirnya.  

Pada lain kasus jika ada santriwati yang tidak mau antri dan 

disampingnya ada santriwati yang kesal gara-gara sudah diambil 

urutan antrannya maka ada yang menyiramnya dengan air dari bilik 

kamar mandi. Hal ini juga dikarenakan posisi kamar mandi yang 

berjejer tiga dan temboknya tidak sampai ke atap. Kondisi kamar 

mandi yang bisa digambarkan seperti bilik yang bisa untuk 

melempar antara satu kamar mandi ke kamar mandi lainnya. 

Sedangkan tindakan bullying terjadi di dapur juga tidak 

berbeda dengan tindakan di kamar mandi yaitu mengambil antrian 

santriwati lain. Pada saat waktu makan, tidak diperbolehkan untuk 

mengambil makan lebih dari satu porsi. Hal ini berarti tidak 

diperbolehkan untuk menitip mengambil jatah makan, maka dari itu  

setiap santriwati wajib mengambil jatah makannya sendiri-sendiri. 

Hal tersebut menimbulkan antrian yang cukup panjang sehingga ada 

beberapa santriwati yang tidak sabar dan memilih untuk menyerobot 

antrian. Ketika menyerobot antrian biasanya santriwati lainnya 

menyindir dan memarahi santriwati tersebut. 

b. Kegiatan Pekanan 

Kegiatan pekanan merupakan kegiatan yang sudah 

terprogram dari PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta untuk 
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santriwati yang dilaksanakan setiap pekan. Adapun kegiatan 

pekanan diantaranya pada rabu malam pukul 20.00-21.00 WIB 

kegiatan muhadhoroh santri. Pada jum’at pagi ada kegiatan Hiwar 

Jama’i atau latihan percakapan bersama pada pukul 05.15-15.45 

WIB, kemudian dilanjutkan dengan joging di pondok sampai pukul 

06.15 WIB. Pada jum’at pagi pukul 06.15-07.00 WIB kerja bakti 

bersama. Pada jum’at malam diadakan juga ta’lim pekanan. 

Kegiatan ekstrakurikuler juga diadakan setiap pekan. Pada 

setiap malam jum’at kegiatan ekstrakuler bela diri yang terdiri dari 

wushu, taek wondo, wincun, dan tifan. Pada setiap hari sabtu-jum’at 

pukul 16.00-16.45 WIB diadakan beberapa kegiatan olahraga 

seperti sapala, badminton, bola voli, tenis meja dan lainnya. 

Sejauh ini tidak ada bullying yang terjadi pada kegiatan 

pekanan. Menurut penuturan salah satu wali asrama yang terjadi 

hanyalah ketika pada kegiatan ekstrakulikuler olahraga. Dimana ada 

beberapa santriwati yang kesal karena kalah dalam bertanding 

latihan, tetapi hanya pada waktu itu saja. Besoknya sudah baik lagi. 

Justru pada kegiatan pekanan ada kegiatan yang dapat 

meminimalisir perilaku bullying. Kegiatan tersebut adalah ta’lim 

yang diadakan oleh bagian tarbiyah dengan jadwal masing-masing 

marhalah atau angkatan. Karena di dalam ta’lim sendiri ada 

bimbingan konseling islami yang diberikan sehingga setiap 
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minggunya santriwati seperti diingatkan untuk terus berbuat baik 

sesuai tuntunan Al-Qur’an dan sunnah. 

c. Kegiatan Bulanan, Semesteran, dan Tahunan 

Kegiatan bulanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

setiap satu bulan sekali. Adapun kegiatan bulanan yaitu pada hari 

kamis pukul 13.00 WIB sampai jum’at pada pukul 17.00 WIB 

perpulangan bagi santriwati sekitar daerah Yogyakarta. 

Adapun untuk kegiatan semesteran yang dilaksanakan di PP 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta diantaranya pada semester 

pertama mengadakan rihlah atau jalan-jalan. Ketika memasuki 

semester dua pihak pondok pesantren mengadakan perlombaan 

ilmiyyah seperti hifdzul mutun ushuluts tsalasah, hifzul hadits, 

hifdzul qur’an, demontrasi bahasa, santri berkarya dan lain 

sebagainya. Kemudian mengadakan training motivasi pengurus dan 

santri, serta ujian bahasa. 

Kegiatan tahunan yang ada di PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta yakni haflah ikhtitam. Haflah ikhtitam merupakan 

perayaan akhir tahun ajaran. Didalamnya biasanya diisi dengan 

pementasan dari santriwati pondok pesantren. Selain itu pada acara 

haflah ikhtitam ada pengumuman santriwati yang berprestasi dan 

pengumuman tiga besar peringkat kelas setiap angkatan dengan 

dilanjutkan pembagian hadiah.  
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Pada kegiatan semesteran ada beberapa kegiatan yang dapat 

meminimalisir terjadinya tindakan bullying. Kegiatan yang dapat 

menimalisir bullying diantaranya yaitu ketika ada perlombaan yang 

diadakan. Pada program semesteran ada beberapa jenis perlombaan 

yang dilombakan yaitu perlombaan ilmiyyah diantaranya lomba 

hifdzul mutun ushuluts tsalasah, lomba hifdzul hadits, lomba hifdzul 

Qur’an, dan lomba santri berkarya serta muhadhoroh akbar. Seperti 

penuturan Kepala bagian keamanan (Ustadzah#2) berikut ini: 

“seperti kemarin ada lomba muhadhoroh akbar di seluruh 

kelas yang ada di pondok. Itu semangat mereka, 

persatuannya terlihat. Itu kan nanti yang mbak-mbak 

ngajarin adik-adiknya. Dibimbing saling bantu. Itu seneng 

mereka bisa kerjasama.”6 

Jadi ketika persiapan perlombaan banyak diantara kakak 

tingkat bekerjasama dengan adik tingkat yaitu kakak tingkat 

memberi dukungan berupa arahan dan mengajari lomba pada adik 

tingkat. Jadi diantara keduanya saling bantu, kerjasama, dan 

memberikan dukungan. Menurut penuturan ustadzah#2 letak saling 

membantu dan kerja samanya ialah ketika akan diadakannya 

perlombaan besar. Maka kakat tingkat ikut membantu mencari judul 

pidato yang akan disampaikan. Selain itu kakak tingkat juga 

biasanya membimbing adik tingkatnya untuk mempersiapkan lomba 

dengan latihan. 

                                                           
6 Wawancara dengan Kepala Bagian Keamanan (Ustadzah#2) pada tanggal 28 Mei 2017. 
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7. Tata Tertib Santri PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

Di berbagai instansi pendidikan tentunya memiliki aturan 

yang harus dipatuhi. Baik aturan untuk para pendidik maupun bagi 

siswanya. Di PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta pun mempunyai 

aturan untuk santriwati yang telah disepakati. Aturan juga dikenal 

dengan tata tertib. Adapun tata tertib santriwati di pondok tersebut 

diantaranya semua santriwati wajib memiliki satu buah lemari 

dengan kuncinya, gayung dan alat mandi sendiri, perlengkapan 

tidur, dan perlengkapan ibadah serta wajib memberi tanda atau nama 

pada barang milik pribadi. 

Seluruh santriwati wajib menitipkan uangnya kepada 

bendahara tabungan santri. Santriwati tidak diperkenankan untuk 

memegang atau menyimpan uang melebihi Rp. 50.000,00-. Selain 

itu santriwati juga tidak diperkenankan untuk menyimpan maupun 

memiliki senjata api atau senjata tajam, foto lawan jenis dan gambar-

gambar cabul (porno), buku-buku mujaribat perdukunan, majalah-

majalah wanita, novel, komik, dan bahan-bahan bacaan yang tidak 

sesuai dengan alam pendidikan di pesantren. Santriwati dilarang 

menyimpan maupun memiliki segala bentuk alat telekomunikasi 

dan alat elektronika (radio, kamera, tape recorder, alat pemanas, 

HP, MP/MP4, CD, dan lainnya). Santriwati juga dilarang 



28 
 

 

 
 

menyimpan atau memiliki benda-benda klenik dan dianggap zimat, 

surat cinta, rokok dan miras. 

Adapun aturan lain yaitu seluruh santriwati tidak boleh 

meminjamkan peralatan pribadi kepada temannya seperti 

perlengkapan mandi, pakaian seragam sekolah, dan perlengkapan 

tidur. Seluruh santriwati wajib menjaga semua fasilitas pesantren 

dengan tidak mencoreti bangku, meja, lemari, dinding, dan fasilitas 

pesantren lainnya. Dilarang memindahkan lemari dan ranjang tanpa 

izin, mencopot dan memindahkan lampu, menukar fasilitas WC dan 

melepas kran kamar mandi, dan menempel stiker di lemari maupun 

di dinding. 

Seluruh santriwati dilarang untuk memadamkan lampu 

kamar mandi pada malam hari, bepergian ke luar pesantren tanpa 

izin terlebih dahulu, dan dilarang berbuat gaduh di dalam atau di luar 

masjid ketika sholat berjama’ah atau kegiatan muhadhoroh sedang 

berlangsung. Selain itu santriwati yang sedang sakit diharuskan 

menempati ruang UKP (Unit Kesehatan Pelajar), dan santriwati 

yang merusak inventaris pesantren wajib menggantinya. 

Di Islamic Centre Bantul Yogyakarta setiap santriwati 

diwajibkan menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Arab. Setiap 

santriwati diwajibkan mengikuti program pesantren diantaranya 

muhadharah dan mengawas bagi pengurus dan halaqoh Al-Qur’an 
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sesuai jadwal. Santriwati dilarang membuat seragam khusus tanpa 

izin kepala biang kesantrian dan dilarang memelihara binatang jenis 

apapun. 

Apabila ada santriwati yang didapati membawa atau 

memiliki barang elektronik, maka barang tersebut akan disita dan 

digunakan untuk kepentingan pesantren. Selain itu perizinan tidak 

akan diberikan ketika KBM berlangsung kecuali apabila santriwati 

mendapatkan dispensasi dari bidang kesantrian dan bidang 

pendidikan. Pesantren akan mengeluarkan santriwati yang 

melakukan pelanggaran syar’i seperti pencurian, perzinahan, dan 

homo lesbi. 

(Sumber: Dokumentasi Islamic Centre Bantul Yogyakarta 2016) 

 

8. Prosedur Penyelesaian Masalah  

Dalam menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh 

santriwati yang melanggar tata tertib di Pondok Pesantren Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta, pada dasarnya semua pihak tenaga 

kepengurusan terlibat. Adapun bagian tarbiyah/pengasuhan memiliki 

beberapa prosedur yang telah dibuat dalam menyelesaikan masalah 

pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh santriwati, antara lain: 

a. Pemanggilan 
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Pemanggilan dilakukan oleh bagian tarbiyah/pengasuhan ketika 

telah menerima laporan. Laporan bisa dari sesama pengurus, 

santriwati lain, maupun masyarakat sekitar bahwa santriwati yang 

bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib. 

“mengapa kami ‘menerima’ laporan? Karena kami tidak bisa 

24 jam selalu bersama dengan anak-anak. Kami juga punya 

jam kerja dan jam bebas kerja. Jadi memang kami sangat 

membutuhkan bantuan pengawasan yang dilakukan oleh 

musyrifah di asrama maupun ustadzah lain yang tinggal di 

lingkungan asrama, atau bahkan oleh OSPIC.”7 

 

Dalam praktiknya, Kepala bagian Tarbiyah (Ustadzah#1) 

dan kepala bagian keamanan (Ustadzah#2) dibantu oleh para 

musyrifah dan OSPIC (Organisasi Santri Pelajar Islamic Centre) 

serta ustadzah-ustadzah lain yang ada di PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kepala bagian tarbiyah maupun 

kepala bagian keamanan yang tidak tinggal bersama santriwati di 

lingkungan pondok selama 24 jam. Ada kalanya kepala bidang 

tarbiyah maupun keamanan harus pulang. Maka dari itu yang 

mengawasi santriwati dan mengetahui masalah santri di asrama 

ialah para musyrifah dan OSPIC. 

b. Menganalisis Penyebab Pelanggaran 

Setelah melakukan pemanggilan terhadap santriwati yang 

melanggar tata tertib dan menerima keterangan dari santriwati yang 

                                                           
7 Wawancara dengan Kepala Bagian Tarbiyah (ustadzah1) pada tanggal 22 Mei 2017. 
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bersangkutan secara langsung, maka kepala bagian 

tarbiyah/pengasuhan maupun keamanan tidak langsung 

menghakimi dan memberikan hukuman kepada santriwati. Pihak 

kepala bagian keamanan dan tarbiyah akan meminta beberapa 

keterangan lain dari sumber lain untuk memperjelas alasan santri 

melakukan pelanggaran. Sumber lain bisa berasal dari ustadzah 

pengampu di kelas, musyrifah, maupun teman sekamar santriwati. 

c. Pemberian Hukuman 

Hukuman tidak akan diberikan kepada santriwati jika 

pelanggaran yang dilakukan oleh santriwati tersebut merupakan 

yang pertama kali. Hukuman diberikan apabila pihak tarbiyah 

maupun keamanan mengetahui bahwa pelanggaran yang dilakukan 

oleh santriwati merupakan perilaku atau kesalahan yang disengaja. 

Hukuman akan diberikan jika memang santriwati tersebut sudah 

sering melakukan pelanggaran yang tercatat oleh kepala bidang 

tarbiyah dan keamanan.  

Pada dasarnya setiap ada masalah atau kasus yang terjadi 

pada santriwati, maka pihak keamanan maupun tarbiyah akan 

mencatatnya. Adapun hukuman yang diberikan oleh pihak tarbiyah 

maupun keamanan kepada santriwati tidak selalu dengan hukuman 

fisik. Hukuman yang diberikan lebih cenderung kepada peningkatan 

ibadah (hafalan Al-Qur’an) dengan kadar yang telah ditentukan, 
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yaitu sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh 

santriwati. 

 

d. Memberikan Bimbingan dan Pemantauan 

Setelah ditentukan dan diberikan hukuman, maka santriwati 

yang melangar tata tertib tersebut akan diberikan bimbingan oleh 

kepala bagian tarbiyah/pengasuhan (Ustadzah#1). Selain diberikan 

bimbingan juga dilakukan pemantauan dari pihak bagian 

tarbiyah/pengasuhan. Cara pemantauannya adalah ketika setiap 

bertemu dengan santriwati yang bersangkutan kerapkali ustadzah#1 

menanyakan kepadanya masih atau tidak melakukan pelanggaran 

tata tertib. Tetapi ustadzah#1 menanyakannya dengan menggunakan 

candaan. Hal ini dilakukan agar santriwati tidak seperti dimata-

matai dan juga untuk memberikan pengarahan secara berkelanjutan. 

Namun, prosedur tersebut hanya berlaku bagi santriwati 

yang melakukan pelanggaran ringan dan tidak membahayakan diri 

sendiri maupun orang lain yang ada di lingkungan sekitarnya. Bagi 

santri dengan pelanggaran berat (kasus yang cenderung atau 

mendekati LGBT dan pencurian yang diulang-ulang), maka bisa jadi 

diberikan Surat Peringatan (SP), pemanggilan orang tua santriwati 

yang bersangkutan, atau bahkan dikeluarkan dari pondok pesantren. 
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9. Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Penanganan Kasus 

a. Bagian Tarbiyah 

Penanganan kasus di sekolah pada umumnya akan ditangani 

oleh BK (Bimbingan Konseling) sekolah yang disebut dengan 

konselor. Hal ini berbeda dengan penanganan kasus di PP Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta. Dimana penanganan kasus pada sekolah 

umum biasanya dipegang oleh seorang konselor, tetapi di PP Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta seorang konselor diisi oleh kepala bagian 

tarbiyah atau pengasuhan. Di PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta, 

seorang kepala tarbiyah adalah seorang yang memiliki kemampuan 

konseling dan psikoterapi Islam, paham agama, dan menguasai 

dunia pendidikan dan pengasuhan anak. Tidak hanya itu saja, 

seorang kepala bagian tarbiyah benar-benar dipilih karena 

integritasnya dalam hal keilmuan Islam maupun keterampilan dalam 

menyikapi permasalahan. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang 

kepala bagian tarbiyah adalah perpaduan antara ketegasan dan 

kelembutan.  

Adapun struktur kepengurusan tarbiyah atau pengasuhan 

dikepalai oleh ustadzah#1. Ketua musyrifah diketuai oleh  

musyrifah#1 dengan beranggotakan 5 orang yakni musyrifah#2, 

musyrifah#3, musyrifah#4, musyrifah#5, musyrifah#6. Kemudian 

dalam struktur kepengurusan santri (OSPIC) diketuai oleh 

santriwati#A yang beranggotakan lima orang diantaranya 



34 
 

 

 
 

santriwati#T, santriwati#P, santriwati#Q, santriwati#J, dan 

santriwati#S. 

(Sumber: Dokumentasi PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta 2016) 

 

b. Keamanan 

Kepala bagian keamanan (amn) di PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta berperan sebagai kepala asrama utama. Dalam 

prakteknya, kepala bagian keamanan juga turut membantu tugas 

kepala bagian tarbiyah. Hal ini dikarenakan dalam suatu lingkup 

pondok pesantren, antara keamanan dan pengasuhan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam menangani masalah santriwati. 

Berikut ini struktur organisasi keamanan di PP Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta. Bagian keamanan dikepalai oleh 

ustadzah#2. Ketua musyrifah yaitu ustadzah#2 dengan 

beranggotakan lima orang yakni ustadzah#3, ustadzah#4, 

ustadzah#5, ustadzah#6, dan ustadzah#7. Sedangkan untuk 

organisasi santri (OSPIC) diketuai oleh santriwati B dengan 

beranggotakan lima orang diantaranya santriwati At, santriwati Fg, 

santriwati Uz, santriwati Tc, dan santriwati Ea. 
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c. Wali Kelas dan Wali Asrama Santri 

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan yang berkaitan 

dengan santri merupakan bagian dari tugas tarbiyah/pengasuhan dan 

keamanan yang bekerja sama dengan wali kelas dan wali asrama 

santriwati. Selain memberikan materi akademik di kelas, tugas guru 

juga membimbing dan mengarahkan santri untuk senantiasa 

berperilaku dan memiliki akhlak yang baik. Termasuk dalam 

menegur jika ada yang dirasa salah dan memantau. Dalam hal ini, 

peran guru juga ikut membantu dalam mencegah dan mengatasi 

permasalahan-permasalahan santri khususnya perilaku bullying. 

Sebagaimana pernyataan dari kepala bagian tarbiyah/pengasuhan. 

“jadi kami sejak tahun 2016 semester dua, kami sudah 

melibatkan wali kelas, guru-guru. Jadi kalau bisa wali kelas 

itu tahu semua apa yang terjadi dengan anak kelasnya. 

Karena jika ada apa-apa orang tua biasanya lebih sering 

menghubungi wali kelas”8 

Pondok Pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

merupakan madrasah dengan visi dan misi yang mengandung nilai-

nilai Islam dan memiliki tujuan yang berkaitan dengan Islam. Status 

madrasah adalah swasta dengan sistem pondok pesantren dimana 

mengharuskan santrinya untuk bermukim atau bertempat tinggal di 

asrama yang sudah disediakan oleh pihak pondok pesantren 

tersebut. Tentunya dalam realita saat ini menunjukkan bahwa 

                                                           
8 Wawancara dengan Kepala bagian tarbiyah pada tanggal 22 Maret 2017. 
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permasalahan yang ada di madrasah dengan asrama lebih kompleks, 

karena dilatarbelakangi oleh sifat-sifat santriwati yang berbeda, latar 

belakang pendidikan yang diberikan keluarga berbeda serta status 

sosial dan ekonomi yang berbeda. Sehingga dibutuhkan kerjasama 

antar pihak madrasah secara menyeluruh baik dari pihak sekolah 

maupun asrama. Kerjasama yang dibutuhkan mencakup dari segi 

pengawasan, pencegahan dan tindak lanjut dari kasus yang ada 

khususnya bullying. Sebagaimana pernyataan kepala bagian 

tarbiyah/pengasuhan: 

“jadi memang kadang-kadang anak itu kompleks 

permasalahannya. Jadi sekarang kalau ada apa-apa, kita 

panggil juga wali kelas dan wali asrama ikut hadir disitu, 

supaya dia tahu persoalan apa yang terjadi pada anak 

kelasnya dan bisa menjelaskan kepada orang tua anak itu”.9 

Dijelaskan juga oleh kepala bagian tarbiyah/ pengasuhan 

bahwa dalam upaya penanganan permasalahan santri, semua pihak 

madrasah harus dilibatkan. Usaha yang telah dilaksanakan adalah 

dengan melakukan kerjasama antar pihak asrama yaitu 

tarbiyah/pengasuhan dan keamanan serta wali asrama dengan pihak 

sekolah yaitu guru wali kelas. Hal ini dikarenakan ingin mencapai 

tujuan yaitu menyelesaikan masalah santri secara komprehensif 

dengan melibatkan semua pihak.  

                                                           
9 Wawancara dengan Kepala bagian tarbiyah pada tanggal  Maret 2017. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Bentuk Perilaku Bullying di Asrama Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. 

Bullying merupakan tindak kekerasan berbentuk fisik maupun 

psikis yang dilakukan oleh individu atau seseorang maupun secara 

berkelompok kepada individu atau kelompok lainnya. Pada umumnya 

tindakan bullying dilakukan oleh pihak yang kuat atau tinggi terhadap 

pihak yang lemah atau rendah. Tindakan tersebut juga dilakukan secara 

sengaja dengan kurun waktu yang terus menerus. Bullying juga 

melibatkan kekuasaan atau kekuatan yang tidak seimbang, yang 

mengakibatkan korban berada pada kondisi yang tidak berdaya untuk 

melawan tindakan negatif yang diterimanya. 

Bullying merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresi. 

Tindakan agresi seringkali merupakan sebuah pancingan yang berupa 

ejekan, hinaan, dan ancaman. Hal yang ditimbulkan dari perilaku 

bullying dapat berupa rasa sakit dan kekecewaan. Reaksi yang akan 

ditimbulkan juga berbeda, ada yang melawan atau membalas dan ada 

juga yang diam saja.  

Penggunaan istilah bullying selalu dihubungkan dengan tindak 

kekerasan. Kekerasan dimaksud adalah sebagai usaha untuk menyakiti 
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yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau seseorang.10 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. 

Adapun bentuk-bentuk bullying yang pernah terjadi di Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta beragam, diantaranya sebagai berikut: 

a. Bullying Verbal 

Bentuk bullying verbal adalah jenis bullying yang terdeteksi 

karena dapat tertangkap oleh panca indra pendengaran orang. 

Bentuk bullying ini juga melibatkan bahasa atau kata-kata yang 

cenderung akan menyakiti hati seseorang. Bentuk perilaku bullying 

verbal antara lain memaki, menjuluki, menghina, meneriaki, 

mengganggu, memfitnah, mengancam, meneriaki, mempermalukan 

di hadapan umum, menuduh, menyoraki dan menebar gosip. 

Sebagaimana kasus bullying verbal yang terjadi di Pondok 

Pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta ketika peneliti 

melakukan wawancara dengan Kepala bagian tarbiyah 

bahwasannya bullying verbal juga terjadi di asrama maupun 

sekolah. Seperti saat peneliti mewawancarai musyrifah#1 di asrama 

pondok tersebut: 

                                                           
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. 
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“Bully nya tuh kayak ngata-ngatain gitu mbak, kayak 

misalnya ada yang lewat, ntar tuh kayak dibilang “songong 

banget sih tuh!” digitu-gituin sih mbak.. kalo ngga ada yang 

lewat segeromblan dibilang “ih amit-amit” kayak gitu lho 

jadi cuma bisa nunduk doang mbak.”11 

 

Setelah ada kasus bullying verbal yang terdengar oleh 

Kepala bagian tarbiyah, biasanya dari kedua belah pihak antara 

pelaku maupun korban bullying dipanggil dan dipertemukan dengan 

sebutan tabayyun. Tabayyun adalah sebuah proses mempertemukan 

kedua belah pihak antara pelaku maupun korban bullying dengan 

memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk saling 

berbicara dan memberikan penjelasan demi mencapai tujuan akhir 

yaitu berdamai.12 Ketika tabayyun diberikan kesempatan berbicara 

bagi korban maupun pelaku bullying untuk saling bertanya tetapi 

dengan memberikan pembatas atau hijab diantara keduanya. Dari 

pihak korban#1 bertanya kepada pelaku#1 bullying sebagai berikut:  

“Kenapa gitu kan kalo setiap lewat dibilang “songong banget 

sih tuh” atau “ih, amit-amit”..?13 

Ketika pelaksanaan tabayyun dari pihak korban#1 terlebih 

dahulu bertanya kepada pelaku#1 . Biasanya hal yang terjadi bukan 

hanya memberikan pertanyaan tetapi juga menyampaikan 

                                                           
11 Wawancara peneliti dengan musyrifah#1 pada tanggal 22 Maret 2017. 

 
12 Wawancara Peneliti dengan musyrifah#1 pada tanggal 15 Maret 2017. 

 
13 Wawancara peneliti dengan musyrifah#1 pada tanggal 15 Maret 2017. 
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kegelisahan hati atau unek-unek yang dirasakan. Dalam kasus 

tabayyun yang akan dibahas, dari pihak korban#1 terlebih dahulu 

memberikan pertanyaan kepada pelaku#1 seperti pada pernyataan di 

atas. Adapun tanggapan dari pelaku#1  adalah sebagai berikut: 

 “Enggak suka sama kamu. Kamu tuh enggak pernah 

senyum, sukanya melotot. Kamu lhoo sukanya natap orang 

nggak biasa.”14 

Dari pihak pelaku#1 menanggapi bahwasannya ia tidak suka 

dengan gaya atau tingkah laku dari pelaku#1. Hal ini dikarenakan 

dari pihak korban#1 tidak pernah senyum dan ketika melihat dan 

menatap seseorang dengan tatapan mata yang melotot. Sedangkan 

dari pihak korban#1 menanggapi pernyataan tersebut sebagai 

berikut: 

“Loh mbak, orang aku enggak kenal kalian, masak aku 

senyum-senyum. Kan emang mata aku kayak gini mbak, 

mataku gede.”15 

Diketahui bahwa jawaban dari korban#1 bahwa ia tidak 

kenal dengan pelaku#1 tadi. Selain itu juga korban#1 pada dasarnya 

memang memiliki bentuk mata yang bulat dan besar. Tetapi dari 

pihak pelaku#1 menganggap bahwa korban#1 tidak suka dengannya 

dan terkesan sombong.  Dari keterangan tersebut diketahui bahwa 

bullying verbal yang terjadi di Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

                                                           
14 Wawancara peneliti dengan musyrifah#1 pada tanggal 15 Maret 2017. 

 
15 Wawancara Peneliti dengan musyrifah#1 pada tanggal 15 Maret 2017 
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didasari oleh kesalahpahaman dalam etika bertegur sapa sehingga 

penyelesaian dari masalah tersebut, santri belum bisa menyelesaikan 

dengan cara yang baik. 

Selain informasi yang didapatkan melalui wawancara 

dengan salah satu musyrifah#1 asrama, peneliti juga melakukan 

penggalian informasi kepada Kepala bagian tarbiyah, ustadzah#1. 

Ustadzah#1 juga menjelaskan bahwa ada kasus bullying verbal 

antarsantri yang terjadi di asrama. Kasus tersebut terjadi pada 

santriwati tingkat SW atau setara dengan SMP. 

“Ada tiga santri yang di bully melapor dan curhat kepada saya, 

mereka bilang kalau mereka di bully oleh santri lain, mereka 

bilang kalau dituduh mengompol di kasur.”16 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan 

ustadzah#1, bullying verbal memang beberapa kali terjadi di Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta. Seperti pernyataan di atas bahwa ada 

salah satu santri (pelaku#2) yang menuduh santri-santri lainnya 

(korban#2) bahwa mereka mengompol. Peneliti menyimpulkan 

bahwa kasus bullying verbal yang pada umumnya terjadi di Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta adalah saling mengejek, menuduh, 

menyindir, dan lainnya. Sebagaimana wawancara dengan 

ustadzah#1: 

                                                           
16 Wawancara peneliti dengan Kepala bagian tarbiyah (ustadzah#1) pada 22 Maret 2017. 
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“Nah mereka tuh dituduh ngompol kemudian dihabis-

habisin, disindir-sindir. Ya di kelas ya di kamar, disindir-

sindir dibilangin lah apalah gitu ya.”17 

Dari beberapa kasus di atas, dapat dipahami bahwa bullying 

verbal memang terjadi di Islamic Centre Bantul Yogyakarta. Bentuk 

dari bullying verbal yang terjadi di pondok pesantren tersebut 

diantaranya seperti mengejek, menghina, menuduh, menyindir, dan 

lainnya.  

b. Bullying Fisik 

Bentuk bullying fisik adalah jenis bullying yang kasat mata 

atau dapat terlihat melalui panca indera penglihatan. Bullying fisik 

ini merupakan bullying yang melibatkan kontak fisik langsung 

antara pelaku dengan korban bullying. Bentuk dari perilaku bullying 

fisik diantaranya menimpuk, menampar, meludahi, menjegal, 

menginjak kaki, melempar dengan barang, memalak, menghukum 

fisik, memeras, merusak barang milik orang lain dan lainnya. 

Bullying fisik ini paling mudah untuk dikenali diantara bentuk 

bullying lainnya karena biasanya hasil dari kekerasan tersebut akan 

meninggalkan bekas pada tubuh korban bullying. 

Adapun fenomena yang pernah terjadi di Pondok Pesantren 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta terkait dengan bentuk perilaku 

bullying fisik hanya beberapa kasus. Bahkan pada akhir-akhir ini 

                                                           
17 Wawancara peneliti dengan Kepala agian tarbiyah (ustadzah#1) pada 22 Maret 2017. 
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sudah tidak ada lagi kasus bullying fisik. Menurut penturan dari 

Kepala bagian tarbiyah terapat kasus bullying fisik yang terjadi 

tahun yang lalu yang bisa dikatakan kasusnya cukup berat karena 

sampai melukai hingga berdarah. 

“Iya pernah kejadian dicakar, dilukai. Pokoknya luka 

berdarah, tangannya berdarah, mukanya berdarah, bengkak-

bengkak mulutnya, ditonjok apa di apa gitu. Itu yang paling 

parah menurut saya. Dan itu ia lakukan berkali-kali itu sama 

temennya”. 18 

Sebagaimana yang peneliti temukan ketika wawancara 

dengan ustadzah#1, pelaku bullying fisik tersebut berinisial 

pelaku#3. Menurut beliau, bullying fisik yang tergolong berat yang 

pernah terjadi belum lama ini adalah kasus bullying fisik yang 

dilakukan oleh pelaku#3. Hal ini dikarenakan pelaku#3 melakukan 

tindakan yang melukai  temannya (korban#3) dengan cara 

mencakar, menonjok, dan melempar kayu pel. 

“Itu kan dulu pernah terjadi. Parahnya tuh dia sampe 

mencakar, nonjok sama lempar kayu pel ke temennya.” 19 

Tidak hanya itu saja. Ustadzah#1 juga menuturkan bahwa 

pelaku#3 kembali melakukan bullying fisik kepada temannya 

(korban#4) dengan memukulnya menggunakan gulungan kertas soal 

ujian. Kejadian tersebut terjadi ketika pelaku#3 meletakkan bukunya 

di suatu tempat, kemudian buku tersebut dipindahkan oleh temannya 

                                                           
18 Wawancara peneliti dengan Kepala bagian tarbiyah pada tanggal 22 Maret 2017. 

 
19 Wawancara peneliti dengan Kepala bagian tarbiyah pada tanggal 22 Maret 2017. 
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(korban#4) ke tempat lain dengan tujuan hanya bercanda. Pelaku#3 

tersinggung berat ketika tahu bahwa bukunya dipindahkan. 

Kemudian temennya (korban#4) mau meminjam buku kepada 

pelaku#3 tetapi tidak diizinkan olehnya. Pada saat itu sedang 

berlangsungnya ujian di pondok tersebut. Selain tidak mengizinkan, 

pelaku#3 juga memukul korban#4 menggunakan kertas soal yang 

ditumpuk menjadi banyak dan tebal yang digulung-gulung.20 

Pelaku#3 tidak hanya melakukan bullying fisik kepada 

temannya saja, tetapi juga ia berani untuk melawan kepada ustadz 

maupun ustadzah yang ada di Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

Hal ini terjadi ketika pelaku#3 sedang mengalami kasus di pondok 

dan ia datang untuk memenuhi panggilan untuk disidang oleh ustadz 

dan ustadzah. Pelaku#3 dipanggil karena melakukan pelanggaran 

bullying fisik yaitu mencakar, menonjok dan memukul dengan kayu 

pel. Pelaku#3 dipanggil ke dalam ruangan yang di dalamnya telah 

dihadiri oleh para ustadzah yang berkumpul. Ketika pelaku#3 

sedang di sidang, ia memukul meja sambil berdiri di hadapan para 

ustadzah dengan keras.21 Sebagaimana pernyataan dari kepala 

bagian tarbiyah berikut ini: 

“ketika kami panggil, dia itu mukul meja, brrakk. Itu meja 

dipukulnya sampe berdiri gitu dihadapan kami semua guru-

                                                           
20 Wawancara peneliti dengan Kepala bagian tarbiyah, pada tanggal 22 Maret 2017. 

 
21 Wawancara peneliti dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 22 Maret 2017. 
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gurunya. Saya bilang ‘seumur-umur saya jadi guru baru ada 

murid saya yang kayak gini, baru ada murid saya mukul meja 

dihadapan saya’ hehe.. ya itulah mungkin Allah memberikan 

kesabaran. Itu yang paling parah menurut saya”.22 

Selain kasus yang sudah dijelaskan, musyrifah#1 

memberikan informasi bahwa pernah ditemukan beberapa kasus 

pemerasan atau pemalakan. Biasanya kasus pemerasan atau 

pemalakan dilakukan oleh pelaku atau pihak yang lebih tinggi secara 

tingkatan seperti santri senior terhadap santri junor juga oleh 

santriwati yang lebih besar kepada santriwati yang lebih kecil secara 

fisik. Kasus pemerasan atau pemalakan tersebut pada umumnya 

lebih sering terjadi di koperasi Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

Sebagaimana pernyataan dari musyrifah#1, sebagai berikut: 

“Terus mbak ada santriwati (pelaku#4), biasanya tuh 

kejadiannya di koperasi. Nah nanti pas mau bayar, bilang 

‘bayarin dulu yah!’ ntar sukanya kayak gitu. Dia juga yang 

minta bayarin badannya gede dan lebih tinggi dari pada 

santri biasa mbak”.23 

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa bullying fisik yang 

terjadi di Islamic Centre Bantul Yogyakarta diantaranya seperti 

perkelahian antarsantri, mencakar mulut hingga berdarah, 

menonjok, melempar dengan kayu pel, memukul meja, dan 

pemerasan atau pemalakan. Seperti yang diketahui pemalakan yang 

                                                           
22 Wawancara peneliti dengan kepala bagian tarbiyah, pada tanggal 22 Maret 2017. 

 
23 Wawancara peneliti dengan musyrifah#1 pada tanggal 15 Maret 2017. 
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terjadi dilakukan oleh santriwati yang lebih besar secara fisik kepada 

santriwati yang lebih kecil. Hal itu tentu saja dikatakan sebagai 

bentuk bullying karena seseorang telah menyalahgunakan kekuatan 

fisik yang ia punya untuk menyakiti orang lain yang cenderung 

memiliki fisik yang tidak sekuat dirinya. 

c. Bullying Mental/Psikologis 

Adapun bentuk bullying mental atau psikologis diantaranya 

memandang penuh ancaman, memandang sinis, mempermalukan 

dihadapan umum, mengucilkan, mendiamkan, meneror melalui 

pesan pendek, mempermalukan, memelototi, melihatkan ekspresi 

yang merendahkan, mencibir dan lainnya.  

Sebagaimana dari hasil wawancara peneliti dengan salah 

satu musyrifah, bahwa bullying psikologis juga terjadi di Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta. Bentuk dari bullying psikologis yang 

pernah terjadi diantaranya seperti memandang sinis dan saling 

berbisik-bisik. Sebagaimana penuturan dari musyrifah#1 sebagai 

berikut: 

“Kalo mandang sinis pernah mbak, juga kalo lewat gitu 

selain mandangnya sinis juga mereka bisik-bisik gitu”.24 

Selain dari kasus di atas, bullying fisik juga terjadi di pondok 

pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta tetapi berbeda kasus. 

                                                           
24 Wawancara peneliti dengan musyrifah#1, pada tanggal 15 Maret 2017. 
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Kasus lain yang terjadi yakni ada beberapa santriwati yang lewat 

yang kemudian juga ada santriwati lainnya yang memandang sinis 

dengan melakukan bullying verbal juga seperti mengata-ngatai. 

Kasus lain dikuatkan dengan pernyataan dari musyrifah#1 sebagai 

berikut: 

“Biasanya sepele mbak. Biasanya kalau ada yang ngga suka, 

kalo ngeliatin sinis. Padahal nggak tahu ada masalah apa”.25 

Jika ada kasus bullying psikologis seperti di atas, biasanya 

hal yang melatarbelakangi adalah kesalahpahaman antarsantri. Jadi 

ketika ada salah satu santriwati yang lewat (korban#1) dan ia 

mempunyai bentuk mata yang bulat dengan bola mata yang besar. 

Pada sisi lain ada santriwati yang berdiri (pelaku#1) yang 

merupakan kakak tingkat korban#1. Pelaku#1 beranggapan bahwa 

korban#1  tidak pernah senyum, sukanya melotot, dan matanya 

menatap orang tidak biasa. Dari wawancara yang didapat bahwa 

korban#1 tidak pernah senyum karena ia tidak kenal dengan 

pelaku#1. Selain itu  juga bahwa ketika korban#1 melotot dan 

menatap orang tidak biasa, itu karena ia memang memiliki mata 

yang bulat dan besar akan tetapi pelaku#1 menangkapnya dengan 

perspektif yang berbeda karena kesalahpahaman tadi. 

“Kalo mandang sinis pernah mbak. Tapi akhirnya dilakukan 

tabayyun. Terus aku tanyain ‘kenapa?’. Terus dia bilang 

‘kita tuh enggak suka sama kamu, kamu tuh enggak pernah 

                                                           
25 Wawancara peneliti dengan musyrifah#1, pada tanggal 15 Maret 2017. 
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senyum, sukanya melotot’ gitu mbak. Terus aku bilang ‘Loh 

mbak, orang aku ngga kenal sama kalian, masak aku 

senyum-senyum.’ Terus mereka bilang ‘setidaknya tu nyapa, 

kamu natap orang matanya ngga biasa’ terus aku jawab mbak 

‘ini emang mata aku kan gede mbak’”.26 

Bullying mental atau psikologis yang terjadi di Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta merupakan bullying yang dilakukan 

melalui ekspresi wajah dan mempunyai maksud tertentu. Perilaku 

ini sering terjadi sehingga terkadang banyak yang tidak menyadari 

bahwa perilaku ini termasuk ke dalam perilaku bullying. Bullying 

psikologis ini mempunyai dampak diantaranya dapat menimbulkan 

masalah baru seperti kesalahpahaman persepsi, saling adu mulut, 

dan yang paling berbahaya yaitu sampai menimbulkan perkelahian 

antarsantri. 

 

2. Faktor-faktor Penyebab Perilaku Bullying 

Bullying dapat terjadi dimana saja. Tindakan bullying biasanya 

dilakukan oleh pihak yang merasa lebih kuat kepada pihak yang 

cenderung lemah. Bullying bukanlah suatu tindakan yang kebetulan 

terjadi, melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu 

faktor internal maupun faktor eksternal. Dari beberapa kasus yang telah 

dijelaskan diatas, ada beberapa faktor yang menyebabkan santriwati di 

                                                           
26 Wawancara peneliti dengan musyrifah#1, pada tanggal 15 Maret 2017. 
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Islamic Centre Bantul Yogyakata melakukan tindakan bullying, 

diantaranya: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor penyebab yang datangnya 

dari dalam diri santriwati itu sendiri. Faktor internal penyebab 

terjadinya perilaku bullying yaitu karakteristik kepribadian. 

Santriwati yang mempunyai kecenderungan sebagai pelaku bullying 

biasanya memiliki ciri-ciri diantaranya cenderung mendominasi 

teman lainnya dan cenderung suka memanfaatkan teman lainnya 

agar mendapatkan apa yang ia inginkan. 

Sedangkan santriwati yang cenderung dapat dijadikan atau 

menjadi korban bullying biasanya adalah santriwati termuda atau 

yang paling kecil di lingkungan. Selain itu juga sikap keluarga yang 

memanjakan anak sehingga tidak membentuk karakteristik 

kepribadian yang matang. 

Diantara faktor internal penyebab terjadinya bullying 

antarsantri, peneliti menemukan bahwa ada kasus bullying dengan 

faktor penyebab yaitu dari karakteristik kepribadian santriwati, 

sebagaimana hasil wawancara dengan musyrifah#1 sebagai berikut: 

“ada santri yang suka di bully, emang kalo piket-piket tuh dia 

terus yang disuruh, tapi dia tuh kayak diem aja, kayak nurut 

gitu mbak. Tapi aku lupa namanya siapa. Disuruh-suruh 
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sama temen-temennya, tapi dia tuh diem aja kayak legowo 

gitu mbak, tapi nanti nangis”.27 

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa ada salah 

satu santriwati yang terkena pem-bully-an oleh teman-temannya 

karena faktor dari dalam diri santri sendiri atau faktor internal. 

Faktor internal secara rinci dapat dijelaskan bahwa santriwati 

memiliki kecenderungan untuk di bully oleh teman-temannya. Hal 

ini pada umumnya dikarenakan santriwati memiliki ciri kepribadian 

yang tidak mau melawan, pendiam, dan cenderung penurut jika 

disuruh.  

Hal lain juga diungkap oleh kepala bagian tarbiyah bahwa 

ada beberapa kasus bullying yang terjadi karena santriwati yang 

terlalu perasa, tidak percaya diri, dan bahkan ia tidak di bully tetapi 

justru merasa ter bully oleh teman yang lain. Sebagaimana 

wawancara dengan ustadzah#1: 

“ada juga kasus yang anaknya pendiem, kalo itu sebenernya 

tidak di bully, tapi dia merasa ter bully. Temen-temennya 

tidak ngapa-ngapain. Tapi dia merasa, dan anaknya kurang 

percaya diri (PD), dan itu banyak kasus kayak gitu. Hanya 

karena disuruh piket, dia langsung merasa ter bully.”28 

Di asrama pondok pesantren pada umumnya sudah biasa jika 

ada teman atau kakak asrama yang mengingatkan untuk piket 

                                                           
27 Wawancara peneliti dengan musyrifah#1, pada tanggal 15 Maret 2017. 

 
28 Wawancara peneliti dengan Kepala bagian tarbiyah, pada tanggal 22 Maret 2017. 
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asrama. Terkadang memang ada santriwati yang mengingatkan 

untuk segera piket dengan suara yang cukup keras, tujuannya adalah 

agar terdengar dan tersampaikan kepada yang sedang bertugas piket. 

Tetapi menurut hasil temuan peneliti, ada beberapa santriwati yang 

memiliki sifat mudah merasa, pendiam, penurut, tidak percaya diri, 

dan merasa dirinya menjadi korban bullying, sehingga ketika 

diingatkan untuk piket, ia justru tersinggung dan merasa ia sedang 

di bully. 

Menurut Sarwono29 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 

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 oleh orang tua  

                                                           
29 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, (Jakarta: Rajawali Press. 2016) Cet. 18, hal 84. 
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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. 

Dari hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang 

tarbiyah/pengasuhan ditemukan bahwa adanya hal yang 

melatarbelakangi anak atau santriwati cenderung menjadi pelaku 

bullying. Hal ini terjadi pada pelaku#1 bullying yang menurut beliau 

merupakan santriwati dengan kasus bullying yang tergolong berat, 

yaitu melakukan bullying fisik seperti memukul, menonjok, bahkan 

mencakar hingga berdarah. Dari wawancara tersebut peneliti 

menemukan bahwa pelaku#1 memiliki latar belakang keluarga 

dengan orang tua khususnya dari pihak Bapak yang terbiasa 

melampiaskan amarah secara fisik. Sudah menjadi kebiasaan 

Bapaknya ketika marah, melempar segala sesuatu yang ada di depan 

matanya ataupun melempar benda yang sedang dipegang. 

Sebagaimana ungkap ustadzah#1 ketika peneliti melakukan 

wawancara: 

“dan memang anaknya setelah kita selidiki ya memang 

begitu di keluarganya. Biasa itu Bapaknya ngelempar apa 

yang ia pegang itu biasa.”30 

                                                           
30 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 09 April 2017. 
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Begitupun juga dengan korban bullying, dari hasil 

wawancara dan observasi peneliti menemukan bahwa ada 

beberapa anak atau santriwati yang memiliki kecenderungan 

yang terkena bullying yaitu mereka yang mempunyai orang tua 

yang cenderung memanjakan anak. Hal ini dikarenakan sikap 

orang tua yang selalu memberikan apa yang anak/santriwati 

inginkan. Selain itu anak yang manja cenderung mempunyai 

emosi yang belum matang. Meskipun nantinya anak atau 

santriwati akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara 

fisik, tetapi tingkah lakunya masih seperti anak-anak.  

Selain itu juga anak akan kehilangan motivasi dan daya 

saing dalam hidupnya. Hal ini biasanya terjadi karena anak 

terbiasa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, maka anak 

akan kehilangan motivasi dan daya saing dalam hidupnya. Dia 

enggan untuk bersusah-susah dalam mengejar cita-citanya.  

Ustadzah#1 juga mengungkapkan bahwa santriwati cenderung 

di bully oleh temannya karena ada beberapa yang merupakan 

anak tunggal. Sebagaimana ungkap beliau: 

“Cuma anaknya terlalu perasa. Karena dia anak satu-

satunya perempuan, orang tuanya ngasih semua yang ia 

inginkan.”31 

                                                           
31 Wawancara dengan Kepala bagian tarbiyah pada tanggal 09 April 2017. 
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Dalam kasus ini biasanya anak tunggal merupakan anak 

satu-satunya dimana orang tua selalu memberikan dan 

memfasilitasi kemauan dari anak. Hal ini dikarenakan anak atau 

santriwati begitu mudahnya untuk mendapatkan segala yang dia 

inginkan dan menyebabkan ia akan kesulitan bersikap mandiri. 

Sehingga anak kehilangan kesempatan untuk belajar mandiri. 

Hasil temuan peneliti melalui wawancara dengan 

ustadzah#1 yang dihubungkan dengan teori tersebut 

bahwasannya memang benar adanya jikalau anak yang segala 

sesuatu dipenuhi dan difasilitasi oleh orang tuanya maka ada 

kemungkinan besar ia akan menjadi anak yang kurang mandiri. 

Hal ini terjadi pada beberapa santriwati korban bullying yang 

menjadi mudah perasa, tidak percaya diri, dan cenderung 

pendiam. Ia menjadi kurang mandiri, kurang bertanggung jawab 

terhadap dirinya dan masalah yang sedang ia hadapi. Oleh 

karena itu kebanyakan anak dengan latar belakang orang tua 

yang memanjakan biasanya ia mengalami emosi yang belum 

matang sehingga belum bisa menyikapi dengan baik dalam 

menghadapi masalah atau hal-hal sosial di asrama.  

Disamping korban bullying yang belum matang 

emosinya ada juga pelaku bulying yang belum mengalami hal 

yang sama. Sehingga ia cenderung melakukan perilaku bullying 

kepada temannya. 



55 
 

 

 
 

b. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan individu 

atau santriwati melakukan bullying berasal dari luar dirinya. 

Penyebab dari perilaku bullying pada santriwati di Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa hal. Adapun dari hasil 

uraian wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak 

tarbiyah/pengasuhan, musyrifah asrama, dan dari korban maupun 

pelaku bullying antara lain teman sebaya. 

Teman merupakan bagian yang sangat penting bagi setiap 

individu baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, 

semuanya membutuhkan teman. Dalam praktiknya seorang teman 

dapat memberi dampak terhadap seseorang. Dampak tersebut bisa 

berupa dampak positif dan dampak negatif.  

Sebagai makhluk sosial tentunya seorang santriwati tidak 

akan bisa hidup sendiri. Para santriwati cenderung akan bergaul 

dan bersosialisasi dengan teman-teman disekitarnya. Dampak 

dari pergaulan dan sosialisasi tersebut sangat berpengaruh 

kepada kepribadian para santriwati. Sebagai seorang remaja 

yang sedang berada di masa transisi, biasanya santriwati ingin 

diakui keberadaannya dan mereka cenderung akan membuat 

kelompok-kelompok yang personilnya sesuai dengan dirinya. 

Apa yang dilakukan oleh anggota kelompoknya akan ditiru dan 

bahkan menjadi trend. Tidak sedikit dari mereka yang mengikuti 
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apa yang sudah dilakukan oleh anggota kelompok lain, tanpa 

harus mempertimbangkan lagi apakah yang dilakukannya 

merupakan perbuatan baik atau tidak. 

Adapun dari hasil penelitian, peneliti menemukan ada 

faktor pergaulan dengan teman yang dapat mempengaruhi 

seseorang atau santriwati untuk melakukan perilaku bullying. 

Sebagaimana dijelaskan oleh kepala bagian tarbiyah/ 

pengasuhan dalam wawancara: 

“jadi ketika nasihat itu mengena itu mungkin akan tertanam 

di hatinya. Tapi ketika dia bergabung lagi dengan teman-

temannya, sama karakternya, terus ada korbannya, akhirnya 

dia melakukan bullying lagi.”32 

 

Dari pemaparan di atas, faktor yang melatarbelakangi 

perilaku bullying antarsantriwati di Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta ada dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yang mempengaruhi yaitu karakteristik atau sifat 

anak meliputi tidak percaya diri, terlalu perasa dan cenderung 

pendiam serta tidak melawan dan latar belakang pendidikan 

keluarga. Sedangkan untuk faktor eksternal yang 

mempengaruhi yaitu dari faktor teman sebaya. 

 

                                                           
32 Wawancara dengan Kepala bagian tarbiyah pada tanggal 09 April 2017. 



57 
 

 

 
 

3. Bimbingan konseling Islami yang diberikan dalam menangani 

perilaku bullying di asrama Islamic Centre Bantul Yogyakarta 

Bimbingan konseling islami menjadi hal yang sangat dibutuhkan 

oleh para santriwati di berbagai pondok pesantren tak terkecuali di 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta. Hal ini dikarenkan para santri yang 

digolongkan masih dalam tahap pubertas atau remaja. Pada 

kenyataannya santriwati kerapkali mengalami permasalahan dengan 

santriwati lainnya. Akibat dari permasalahan tersebut, kebanyakan dari 

mereka belum bisa menyelesaikan masalah dengan bijak. Oleh karena 

itu keberadaan seorang pembimbing atau pengasuh di asrama sangat 

dibutuhkan sebagai pengganti orang tua santriwati di pondok. 

 

 

 

 

 

a. Bimbingan Konseling Islami yang diberlakukan di Islamic 

Centre Bantul Yogyakata 

Anwar Sutoyo33 menyebutkan bahwa hakikat bimbingan dan 

konseling Islami yaitu sebagai upaya membantu seseorang untuk 

belajar mengembangkan fitrah atau kembali kepada fitrah, dengan 

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

hlm. 22. 
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cara memberdayakan (empowering) iman, akal, dan kemauan yang 

telah Allah beri kepada manusia. Hal tersebut diberikan oleh Allah 

dan rasul-Nya untuk dipelajari agar fitrah yang ada pada seorang 

tersebut 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.34 (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.35 

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.36 Potensi iman 

                                                           
34 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). 

 
35 Ibid., hlm. 24. 

 
36 Ibid., hlm. 24. 
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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 inividu 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. 

Pelaksanaan penyelesaian masalah yang dilaksanakan di 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta lebih mengarah kepada 

bimbingan konseling Islami. Bentuk dari bimbingan yang diberikan 

antara lain sebagai berikut: 

1) Pemberian Nasihat 

Pada bimbingan ini, bimbingan konseling Islami yang 

diberikan oleh seorang konselor kepada konseli adalah dengan 

meyakinkan individu bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan 

Allah, bahwa ada hukum-hukum atau ketentuan Allah 
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(sunatullah) yang berlaku. Di Pindok Pesantren Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta pemberian nasihat dilakukan oleh konselor 

digantikan dengan kepala bagain tarbiyah/pengasuhan karena 

pada lingkup asrama yang menjadi pembimbing disebut dengan 

tarbiyah/ pengasuhan, kepada konseli yaitu santriwati di pondok 

pesantren tersebut.  

Pemberian nasihat yang diterapkan di Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta tidak hanya sekedar memberikan sebuah 

pertuah berupa kata-kata tetapi lebih kepada memberikan pesan 

yang bisa mengena kepada santri yang dinasehati. Pemberian 

nasehat yang telah dilakukan di Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta, diantaranya: 

a) Jika santriwati melakukan bullying maka cara kepala bagian 

tarbiyah/ pengasuhan adalah dengan meyakinkan bahwa 

hukum-hukum atau ketentuan Allah itu berlaku. Metode 

yang digunakan yaitu dengan memberikan pertanyaan 

kepada pelaku bullying tentang tindakan bullying yang telah 

ia lakukan kepada temannya dengan cara mengembalikan 

lagi kepada pelaku tersebut. Hal ini bertujuan agar nasihat 

itu bersifat tidak menggurui. Maka diberi pertanyaan terlebih 

dahulu. Seperti pernyataan dari pihak kepala bagian 

tarbiyah/ pengasuhan ketika memberikan nasihat kepada 

santrinya:  
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“Kamu mau jika seandainya dipukul dengan 

gulungan kertas yang tebal? Atau adikmu dipukul 

sama orang lain? Bagaimana rasanya? Karena Allah 

tidak diam, apa yang kita lakukan pasti Allah 

perlihatkan begini rasanya disakiti.”37 

Kejadian saat itu ketika sedang berlangsungnya ujian 

di madrasah. Ada salah satu santri yang melapor bahwa ada 

kasus bullying terjadi antarsantri. Santriwati tersebut 

berinisial (pelaku#3) yang memukul salah satu santriwati 

lain. Hal ini terjadi karena kesalahpahaman oleh pelaku3. 

Kejadiannya adalah pada saat itu pelaku#3 meletakkan 

sebuah buku di salah satu meja kelas, lalu dipindahkan oleh 

temennya (korban#4) dan ia (pelaku#3) tersingung berat. 

Kemudian ketika mau ujian korban#4 tadi ingin meminjam 

buku kepada pelaku#3, tetapi ia tidak memberikan pinjaman 

buku. Justru yang dilakukan oleh pelaku#3 adalah dengan 

memukul korban#4 tadi menggunakan gulungan kertas soal 

yang cukup tebal. 

Ketika kepala bagian tarbiyah (ustadzah#1) 

mendengar laporan tersebut, tindakan yang diambil adalah 

dengan memangil pelaku#3 ke bagian pengasuhan. Langkah 

awal adalah dengan memberikan pertanyaan kepada 

pelaku#3 bahwa bagaimana jika seandainya dia atau adiknya 

                                                           
37 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 
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atau orang tuanya dipukul dengan gulungan kertas yang 

tebal. Lalu nasihat atau bimbingan konseling Islami yang 

diberikan oleh ustadzah#1 berupa pesan bahwa Allah itu 

tidak diam dan Allah akan memperlihatkan apa-apa 

kebiasaan yang telah dilakukan. Allah akan memperlihatkan 

bagaimana rasanya disakiti. Dari hasil wawancara38, nasihat 

yang mengarah kepada bimbingan konseling Islami cukup 

berhasil, karena pada saat dinasehati seperti yang sudah 

dijelaskan, pelaku#3 menangis saat itu juga. Ustadzah#1 

menuturkan bahwa ada perubahan pada diri pelaku#3 yaitu 

ia lebih bisa sopan terhadap teman-temannya maupun 

ustadzah di Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

Tindakan bullying lain yang dilakukan oleh pelaku#3 

kepada santri lain yang dinilai cukup berat menurut 

ustadzah#1 adalah ia melakukan bullying fisik dengan 

mencakar dan menonjok dibagian sekitar mulut temannya 

hingga berdarah. Tidak hanya itu saja, pelaku 5 juga 

mencakar tangan temannya hingga berdarah juga pernah 

melempar dan memukul salah satu santri dengan kayu pel. 

“iya dicakar, dilukai, pokoknya luka berdarah. 

Tangannya berdarah, bengkak-bengkak mulutnya. 

                                                           
38 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 
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Parahnya itu sampai mencakar, nonjok, dan lemparin pel 

ke temennya”.39 

Menurut penuturan ustadzah#1 selaku kepala bagian 

tarbiyah/pengasuhan, setelah pelaku#3 melakukan bullying 

fisik dengan mencakar temannya hingga berdarah, sikapnya 

berubah sekali. Perubahan yang dialami pelaku#3 yaitu 

berubah menjadi lebih sopan, kata-kata yang ia keluarkan 

lebih sopan dan juga tunduk kepada ustadz maupun 

ustadzah. Sebagaimana wawancara dengan beliau: 

“tapi Alhamdulillah bisa ditundukkan. Terakhir saya 

panggil anak itu dan diberi nasehat, dia sampai 

menangis gitu. Setelah itu ia berubah sangat, setelah 

ia cakar temennya. Berubah sekali, berubah jadi lebih 

sopan, mulutnya lebih sopan.”40 

Sedangkan santriwati melakukan perilaku bullying 

yang tergolong ringan, biasanya bagian tarbiyah/pengasuhan 

menemui langsung santriwatinya dan mengajak bicara baik-

baik, berdiskusi, mengobrol santai layaknya teman. Cara 

menasehatinya pun dengan memberikan nasehat-nasehat 

yang tergolong ringan. Sebagaimana pernyataan dari kepala 

bagian tarbiyah: 

“kalo taraf masalahnya ringan ya saya ajak duduk 

aja, bicara baik-baik gitu. Paling yo tak ajak ngobrol 

                                                           
39 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 

 
40 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 
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kayak temen, dan saya paling bilangnya ‘jangan 

diulang ya, ngga baik kayak gitu’, gitu aja paling.”41 

 

2) Pemberian contoh kejadian atau kisah-kisah para Nabi.  

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: 

 

ِبيِل  اِدْْلُْم ِِبلَِِّت ِهيى أى ادُْع ِإَلى سى ْوِعظىِة اْلْىسىنىِة وىجى ِة وىاْلمى ْْحسى ُُ رىبِ كى ِِبْلِْْكمى

ِبيِلِه وىُهوى أىْعلىُم ِِبْلُمْهتىِدي ُى   ِإنَّ رىبَّكى ُهوى أىْعلىُم ِبى ُْ ضىلَّ عى ُْ 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.42 

 

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. 

                                                           
41 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 
42 Q.S. An-Nahl (16): 125. 
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Salah satu bimbingan konseling Islami yang diberikan dari 

kepala bagian tarbiyah/ pengasuhan kepada santri yang melakukan 

perilaku bullying adalah dengan memberikan contoh suatu kejadian 

ataupun kisah-kisah para Nabi terdahulu. Hal ini dilakukan agar 

santriwati yang terkena kasus tadi bisa mengambil hikmah maupun 

pelajaran dari kisah yang dijelaskan. Sebagaimana penuturan 

ustadzah#1: 

“ya biasanya saya sampaikan saja seperti contoh di suatu 

kejadian-kejadian, kisah-kisah baik dari kisah saat ini atau 

kisah-kisah para Nabi yang saya sampaikan terus yang 

menyentuh, ucapan-ucapan yang sekiranya menyentuh.”43 

Adapun contoh hadits yang pernah diberikan oleh 

ustadzah#1 selaku konselor/ tarbiyah kepada konseli/ santriwati 

yang berperilaku bullying adalah dengan memberikan hadits 

tentang 3 perkara yang jika ada pada diri manusia maka dia akan 

merasakan manisnya iman. Dari  perkara yang disebutkan, salah 

satu perkara adalah mencintai seseorang karena Allah. Dari poin 

tersebut ustadzah#1 ingin menyampaikan bahwa ketika ada salah 

seorang mencintai saudaranya karena Allah, maka ia akan meraih 

manisnya iman. Maka dari itu jika ada santriwati melakukan 

tindakan bullying, maka ia belum merasakan secara hakiki 

manisnya iman tersebut. Adapun  hadits tersebut berbunyi: 

                                                           
43 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 
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Tiga sifat yang jika ada pada diri seseorang, ia akan meraih 

manisnya iman: 1) Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari selain 

keduanya, 2) ia mencintai seseorang, tidaklah mencintainya 

melainkan karena Allah, 3) ia membenci kembali kepada 

kekafiran –setelah Allah menyelamatkannya darinya- 

sebagaimana ia benci apabila dilempar ke dalam api. (H.R. 

Bukhari Muslim). 

Selain menjelaskan hadits tentang tiga perkara yang jika 

ada pada diri manusia maka dia akan merasakan manisnya iman, 

ustadzah#1 juga melanjutkan dengan menjelaskan tentang tujuh 

golongan yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat 

salah satunya adalah yang saling mencintai karena Allah. 

Sebagaimana ungkap ustadzah#1: 

“seringnya ana bacakan hadits tentang 3 perkara yg 

jika ada pada diri manusia maka dia akan merasakan 

manisnya iman, terus ana sambung 7 golongan yang 

mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat salah 

satunya adalah yang saling mencintai karena 

Allah”.44 

Setelah serangkaian kisah maupun hadits yang biasanya 

digunakan oleh ustadzah#1, hal selanjutnya yang dilakukan 

adalah dengan menjelaskan tentang saling memaafkan. 

Bahwasannya pada zaman Nabi dahulu, walaupun para sahabat 

sedang berselisih tetapi mereka tetap ada sikap saling menghargai 

dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Selain itu para sahabat 

                                                           
44 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 
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ketika berselisih berusaha mengakui kesalahan dan minta maaf 

satu sama lain. Sebagaimana ungkap ustadzah#1: 

“Kemudian ana jelaskan bagaimana para sahabat yang 

walaupun berselisih maka mereka saling menghargai dan 

tidak saling menyakiti satu sama lain. Berusaha 

mengakui kesalahan dan minta maaf.”45 

 

3) Pemberian motivasi 

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.46 Dalam pembelajaran memahami diri dan memahami 

aturan Allah tidak jarang mereka mengalami kegagalan, oleh 

sebab itu mereka membutuhkan bantuan khusus yang disebut 

konseling islami. 

Motivasi yang diberikan oleh kepala bagian tarbiyah/ 

pengasuhan kepada santriwati yang sedang terkena masalah 

yaitu awalnya dengan memberikan pertanyaan tentang tujuan ke 

                                                           
45 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 

 
46 Anwar Sutoyo, Bimbingan Konseling Islami (Teori dan Praktek), (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), Cet III, hlm. 23. 
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pondok Islamic Centre Bantul Yogyakarta. Sebagaimana 

ungkap ustadzah#1: 

“biasanya juga saya kasih pertanyaan ‘kamu pengen 

ke pondok ini tuh dari mana? Apa tujuan awalmu 

ketika mau ke pondok ini?’ saya tanya dulu biasanya 

‘kamu ke pondok dipaksa atau keinginan sendiri?’ 

biasanya kalau memang dipaksa berarti ada 

kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak-

tidak ketimbang kalau keinginan sendiri.” 

Pada penanganan ini, konselor dalam konteks ini disebut 

dengan tarbiyah/ pengasuhan memberikan pertanyaan dengan 

tujuan mengindentifikasi santriwati yang datang dan memilih ke 

pondok pesantren dengan kemauan sendiri atau paksaan dari 

pihak orang tua ataupun dari pihak lain. Karena menurut 

ustadzah#1 selaku kepala bagian tarbiyah, anak atau santriwati 

yang datang ke pondok karena dipaksa akan lebih mempunyai 

kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang dilarang atau 

bertentangan dengan tata tertib sekolah pada umumnya dan 

melakukan bullying khususnya. Sedangkan anak dengan 

motivasi ke pondok atas kemauan sendiri maka akan lebih 

sedikit untuk berbuat masalah di pondok. 

Hal yang dilakukan oleh ustadzah#1 ketika mendapati 

santriwati dengan jawaban ke pondok pesantren karena alasan 

dipaksa, maka beliau akan menitikberatkan pada tujuan orang 

tua memaksa untuk belajar di pondok. Ustadzah#1 juga 
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memberikan penjelasan tentang kewajiban anak untuk ber birrul 

walidain kepada orang tua. Beliau memberikan contoh bentuk-

bentuk dari sikap birrul walidain kepada orang tua, memberikan 

contoh cara-cara bagi anak untuk ber birrul walidain kepada 

orang tua sedangkan posisi saat ini antara anak/santriwati 

dengan orang tua berjauahan. Sebagaimana pernyatan 

ustadzah#1: 

“kalau dia jawab motivasi ke pondok karena dipaksa, 

ya itu saya biasanya akan menitikberatkan tujuan 

orang tua memaksa untuk mondok disini tuh apa. 

Terus saya jelaskan bagaimana seharusnya anak itu 

jadi anak yang ber birrul walidain ke orang tua, 

bentuknya itu saya contohkan. Bagaimana caranya 

agar kita masuk ke dalam kategori anak yang 

sholihah, biasanya seperti itu saya 

menyampaikannya.” 

Hal ini dalam teori bimbingan konseling Islami 

merupakan sebuah dorongan dalam mengaktualisasikan 

ikhsan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun aktualisasi 

Islam menurut Anwar Sutoyo47 diantaranya: 

(1) Menjaga lidah seperti berbicara dengan baik, berbicara 

yang bermanfaat, tidak berdusta, tidak mengadu domba, 

tidak ghibah. 

                                                           
47 Ibid., hlm. 217. 
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(2) Menjauhi dari penyakit hati seperti tidak buruk sangka, 

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

(3) Menjauhkan diri dari perbuatan yang membahayakan. 

(4) Sikap terhadap sesama muslim: memberi salam dan 

berjabat tangan jika bertemu, bermuka manis, 

menghormati. 

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

mendurhakai, bertutur kata lembut, mendoakan dan 

menjaga hubungan baik dengan sahabat orang tua. 

 

4) Pemantauan yang juga diberi nasihat 

Salah satu tujuan bimbingan dan konseling Islami adalah 

mendorong dan membantu individu untuk memahami dan 

mengamalkan ajaran agama secara benar.48 Peran tarbiyah/ 

pengasuhan sebagai konselor pada tahap ini adalah sebagai 

pendorong sekaligus pendamping santriwati dalam mempelajari 

dan mengamalkan ajaran agama. Dengan demikian diharapkan 

secara bertahap santriwati tersebut mampu membimbing dirinya 

sendiri. Pendampingan santriwati yang dilakukan oleh bagian 

tarbiyah adalah dengan pemantauan setiap kali bertemu. 

Pemantauan yang dilakukan pun dengan diberikan pelengkap 

                                                           
48 Ibid., hlm. 207. 
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yaitu candaan agar santriwati tidak terkesan seperti sedang 

dikejar-kejar.  

Seperti ada kasus bullying yang terjadi antarsantri. 

Kejadian ini berlangsung ketika ada pelaku#3 yang sering 

melakukan bullying fisik kepada santriwati lainnya. Ketika 

kasus tersebut diketahui oleh kepala bagian tarbiyah, lalu bagian 

tersebut memanggil pelaku#3. Saat ditanya alasan pelaku#3 

melakukan tindakan sampai memukul temennya, ia menjawab 

dan bercerita bahwa ketika orang tua pelaku#3 sedang marah dan 

pada saat itu mengenggam benda apa saja yang ada ditangannya, 

maka ia akan melepar langsung saat itu juga. Dari pernyataan 

santriwati pelaku#3 tersebut, ustadzah#1 bisa menarik 

kesimpulan bahwa hal yang melatarbelakangi sikap sering 

memukul adalah latar belakang sikap keluarga.  

Dengan adanya kasus tersebut, maka penanganan yang 

harus dilakukan oleh kepala bagian tarbiyah/ pengasuhan juga 

harus lebih serius. Hal ini dikarenakan kebiasaan memukul yang 

dimiliki oleh pelaku#3 yang sudah mengakar dan cukup lama. 

Maka penanganan yang dilakukan oleh kepala bagian tarbiyah/ 

pengasuhan kepada pelaku#3 adalah dengan melakukan 

pemantauan. Pemantauan yang dilakukan adalah dengan 

mengingatkan setiap kali bertemu dengan pelaku#3 dengan 
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menanyakan apakah pelaku#3 masih melakukan bullying fisik 

kepada temannya. Sebagaimana pernyataan dari ustadzah#1: 

“berarti ini parah, karena sejak dulu berarti sudah 

berakar, ini penanganannya harus ekstra. Itu dulu 

pendekatannya sampe yang dia bisa berubah kayak gitu 

tuh diomongin terus ketika ketemu, ‘kamu masih suka 

teriak-teriak ngga?’ ‘sudah ngga lagi ustadzah.’ ‘kamu 

masih suka kasar sama temenmu?’ ‘enggak lah sudah 

berubah ini, omongan saya udah tidak keras-keras lagi.’ 

Hehe ketawa kita.”49 

Selain pemantauan oleh Kepala bagian tarbiyah pondok 

langsung, ustadzah#1 juga mengutus beberapa teman dari 

target/pelaku, guru-guru, dan santriwati-santriwati OSPIC 

(Organisasi Santri Pelajar Islamic Centre) bagian tarbiyah untuk 

memantau juga. Hal ini dikarenakan ustadzah#1 tidak selamanya 

24 jam ada di lingkungan pondok pesantren. Selain itu juga 

OSPIC bagian tarbiyah lah yang memang bertugas untuk 

mengawasi gerak dan tingkah laku santriwati yang ada di 

lingkungan Islamic Centre Bantul Yogyakarta. Adapun 

pernyataan dari ustadzah#1: 

“Terus saya tanya ke temen-temennya ‘dia masih mukul-

mukul tidak?’ temennya jawab ‘enggak ustadzah’, 

‘masih kasar tidak?’ ‘iya ustadzah.’. nah kalo 

jawabannya masih berarti saya besok harus temui lagi. 

Mengkonfirmasi lagi. Saya juga bilang ‘saya enggak bisa 

sama kamu 24 jam, tapi saya tahu dari temen-temen 

kamu, guru-guru, sama pengurus”.  

                                                           
49 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 22 Maret 2017. 
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Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

proses pemantauan kepada santriwati dilakukan oleh beberapa 

pihak yang saling bekerja sama. Pihak tersebut diantaranya 

adalah Kepala bagian tarbiyah ustadzah#1, dikarenakan 

ustadzah#1 tidak selalu bisa untuk memantau dan mengawasi 

santriwati, maka beliau memberikan amanah kepada 

anggotanya. Anggota lain yang ikut memantau adalah para 

ustazdah, musyrifah tarbiyah, dan OSPIC tarbiyah. Tugas dari 

anggota tersebut adalah memberi laporan kepada kepala bagian 

tarbiyah/ pengasuhan  jika ada gerak-gerik santriwati yang 

mencurigakan. Apabila santriwati dirasa sudah kembali baik, 

maka pemantauan diberhentikan, tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk tetap mengingatkan dan menasehati. 

5) Pengadaan Ta’lim 

Menurut Sutoyo50 Salah satu prinsip dalam bimbingan 

dan konseling Islami adalah dengan mendorong dan membantu 

individu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara 

benar. Pada tahap ini konselor dalam hal ini adalah tarbiyah/ 

pengasuhan mengingatkan kepada individu atau santriwati 

bahwa: (a) agar individu selamat di dunia dan akhirat, maka ia 

harus menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup; dan 

                                                           
50 Anwar Sutoyo, Bimbingan Konseling Islami (Teori dan Praktek), (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), Cet III, hlm. 208. 
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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. Sebagaimana 

penjelasan dari ustadzah#1: 

“kalau dia kasar gitu ya nanti paling dikasih hadits, terus 

nanti faedah hadits tentang akhlaq, biasanya saya juga 

ta’lim. Jadi kalau ada kasus, kayak kasus musiman gitu 

kayak bulan lalu tuh pencurian, bulan besok tentang 

liwad misalnya, menyesuaikan”.51 

Salah satu penanganan bimbingan konseling Islami di 

pondok pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta adalah 

dengan mengadakan ta’lim. Ta’lim ini merupakan program atau 

kegiatan rutin yang sudah dianggarkan oleh pondok pesantren 

dan bersifat wajib bagi santriwati di pondok tersebut untuk 

mengikutinya. Ta’lim ini diisi oleh ustadzah maupun ustadz bagi 

seluruh santriwati yang ada di pondok tersebut. Adapun 

pembagian jadwal ta’lim adalah dengan memberikan ta’lim 

sehari sekali untuk tiap-tiap angkatan, jadi dalam satu minggu 

ada satu ta’lim yang wajib diikuti oleh satu angkatan. 

Sebagaimana penjelasan dari ustadzah#2: 

                                                           
51 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 22 Maret 2017. 
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“kalau ta’lim santri itu dari bagian tarbiyah. Itu biasanya 

per marhalah. Yang jelas per marhalah dapet sekali 

dalam seminggu.” 

Pengadaan ta’lim ini sudah ada sejak dulu dan pada saat 

ini pun masih dilaksanakan. Tema-tema ta’lim yang diberikan 

oleh ustadzah maupun ustadz menyesuaikan dengan kasus yang 

sedang marak terjadi di pondok pesantren Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. Misalnya pada bulan lalu sering terjadi kasus 

pencurian, maka tema ta’lim yang diberikan juga tentang 

pencurian. Jika kasus yang sedang marak terjadi adalah kasus 

bullying maka tema ta’lim yang diberikan juga tentang bullying.  

Seperti yang kita ketahui bahwa konseling Islami adalah 

upaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah dan 

atau kembali kepada fitrah dengan cara memberdayakan iman, 

akal, dan ikhsan. Hal tersebut dikarunikan oleh Allah kepada 

inividu untuk mempelajari tuntunan Allah dan Rasul-Nya. 

Tujuannya adalah agar fitrah yang ada pada individu 

berkembang dengan benar sesuai tuntunan Allah. 

Mengembangkan fitrah berarti juga mengembangkan iman. 

Sedangkan iman bukan hanya pengakuan dengan mulut saja, 

tetapi juga membenarkan dengan hati dan mewujudkan dalam 

amal perbuatan. 
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Pengadaan ta’lim oleh pihak pondok pesantren yang 

diperuntukkan bagi santriwati merupakan sarana atau media 

dalam mengembangkan fitrah atau mengembalikan individu 

atau santriwati kepada fitrah. Karena pada dasarnya ta’lim 

merupakan majelis ilmu, dimana di dalamnya ada peran ustadz 

maupun ustadzah untuk mengembangkan iman santriwati. 

Karena iman seseorang bisa naik dan turun, untuk itu pondok 

pesantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta menyuburkannya 

dengan memberikan ta’lim secara rutin untuk setiap angkatan. 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa 

penanganan untuk kasus bullying ada berupa pemberian 

nasehat, dengan memberikan contoh suatu kejaian atau kisah 

para Nabi, pemberian motivasi, pemantuan yang juga diberi 

masehat, dan pengadaan ta’lim rutin. Dari beberapa bimbingan 

konseling Islami tersebut pada intinya adalah mendorong 

individu atau santriwati untuk sadar akan kesalahan ia perbuat. 

Maka dari itu penanganan yang diberikan tidak hanya 

pemberian nasihat, tetapi juga dipantau, pengadaan ta’lim dan 

lainnya. Kareana pada dasarnya pemberian nasehat, dengan 

memberikan contoh suatu kejaian atau kisah para Nabi, 

pemberian motivasi, pemantuan yang juga diberi masehat, dan 

pengadaan ta’lim rutin, merupakan bimbingan yang berkorelasi 
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satu sama lain. Sehingga apabila anak yang terlibat masalah 

hanya diberi nasihat saja, kemungkinan tidak akan berhasil. 

 

4. Faktor penghambat dan pendukung dalam menangani santri  

a) Faktor Pendukung 

Upaya pihak pondok pesantren khususnya pihak asrama di 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta sudah cukup baik. Namun 

demikian terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat 

yang dialami. Adapun faktor pendukungnya antara lain sebagai 

berikut: 

1) Adanya kerjasama dari berbagai pihak madrasah seperti 

dari pihak tarbiyah/pengasuhan dengan para wali kelas 

santriwati dalam menyelesaikan masalah. 

Ketika ada kasus yang terjadi di lingkungan madrasah 

maupun asrama, kerjasama antar pihak-pihak madrasah cukup 

solid. Kerjasama tersebut terbentuk dari beberapa pihak Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta yang terdiri dari OSPIC (Organisasi 

Santri Pelajar Islamic Centre), musyrifah, wali asrama, kepala 

bagian keamanan dan tarbiyah serta wali kelas. 

Bentuk dari kerjasamanya adalah ketika ditemukan ada 

masalah atau kasus yang diketahui oleh salah satu pihak pondok 

pesantren, maka kasus tersebut akan langsung dilaporkan ke 
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kepala bagian kemanan dan tarbiyah untuk ditindaklanjuti. 

Menindaklanjuti kasus juga bersama-sama melibatkan wali 

asrama dan wali kelas agar mereka bisa memberikan nasehat-

nasehat dan pemantauan sampai santriwati tersebut kembali 

menjadi baik. 

 

 

2) Adanya kegiatan positif dari Pondok Pesantren yang dapat 

meminimalisir perilaku bullying. 

Salah satu kegiatan yang menjadi program tarbiyah 

dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya perilaku bullying 

pada santri adalah dengan diadakannya ta’lim. Kegiatan ta’lim 

ini diadakan setiap hari tetapi dijadwalkan untuk masing-masing 

marhalah atau angkatan. Jadi setiap seminggu sekali setiap 

angkatan mendapatkan satu kali giliran untuk mengikuti ta’lim. 

kegiatan ta’lim merupakan kajian yang membahas tentang tema-

tema keilmuan. Tema kegiatan ini bersifat kondisinal, artinya 

tema ta’lim yang diberikan menyesuaikan dengan kejadian atau 

kasus yang sedang marak terjadi di PP Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. 

 

b)  Faktor Penghambat 
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Adapun faktor penghambat dalam usaha mencegah dan 

mengatasi perilaku bullying pada santriwati di Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta diantaranya: 

1) Kurangnya pastisipasi dan kerjasama dari pihak orang tua 

Ketika anak atau santriwati terkena kasus terkait dengan 

tata tertib sekolah, maka salah satu hal yang diambil oleh pihak 

pondok pesantren adalah dengan memanggil orang tua 

santriwati. Cara pemanggilan yang dilakukan oleh pondok 

pesantren pada umumnya dilakukan oleh wali kelas masing-

masing santriwati. Hal ini dikarenakan ketika santriwati 

diketahui melakukan masalah khususnya bullying, maka wali 

kelas pun dipanggil oleh bagian tarbiyah dan keamanan agar 

mengetahui juga masalah santriwati tersebut. Selain itu karena 

untuk memudahkan komunikasi jadi orang tua biasanya diberi 

kontak wali kelas.  

Ada beberapa orang tua yang hadir untuk memenuhi 

panggilan dari pondok pesantren Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta tetapi pada kenyataanya tidak semua orang tua 

seperti itu. justru Ada beberapa orang tua yang cenderung 

mengabaikan panggilan tersebut dan memilih untuk tidak 

datang. Sehingga dapat diketahui bahwa orang tua kurang 

berpartisipasi dalam penyelesaian terhadap masalah yang sedang 

dialami oleh anak. Sebagaimana diungkapkan oleh ustadzah#1: 
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“ini kan kalau misalkan anak mendapatkan SP (Surat 

Peringatan), kan dihubungi orang tuanya, kemudian kita 

sampaikan kasus yang terjadi pada anak. Itu biasanya ada 

yang dateng ada yang enggak. Biasanya kalau orang 

tuanya respect si biasanya dateng seketika itu”.52 

 

Selain hambatan di atas, ada juga beberapa orang tua 

yang justru memfasilitasi anaknya dengan memberikan hand 

phone (HP). Selain itu beberapa orang tua justru kerapkali 

menengok atau menjenguk anak ke pondok, padahal hal-hal 

tersebut dilarang oleh pihak Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

Sebagaimana pernyataan ustadzah#1: 

“ada orang tua yang masih memfasilitas anaknya, hand 

phone (HP) masih dikasih, sering ditengok, jadi orang tuanya 

tuh ibaratnya tidak bekerjasama, jadi ya kadang anaknya 

kumat lagi kumat lagi”.53 

 

2) Tidak semua permasalahan santri diketahui dan 

dilaporkan kepada bagian Tarbiyah. 

Ketika ada masalah ataupun kasus yang terjadi pada 

santriwati di Islamic Centre Bantul Yogyakarta, sudah 

seharusnya kasus tersebut dilaporkan kepada Kepala bagian 

tarbiyah atau keamanan. Apalagi jika yang mengetahui langsung 

masalah tersebut adalah wali asrama santriwati yang terkait, 

sudah saharusnya dilaporkan kepada Kepala bagian tarbiyah 

                                                           
52 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 15 April 2017. 

 
53 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 15 April 2017. 
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atau keamanan untuk menangani kasus tersebut. Tetapi 

terkadang ada beberapa wali asrama yang justru menutupi jika 

ada anak asramanya atau santriwatinya yang melakukan 

kesalahan. Sebagaimana ungkap ustadzah#1 sebagai berikut: 

“yang repotnya kalau kendala lagi itu kalau Ibu asrama 

menyembunyikan kondisi anaknya, itu yang saya tiak bisa 

berbuat apa-apa. Itu pernah terjadi bullying, dulu dia kelas 2, 

yang di bully itu anak kelas 1, anak wali saya kena bullying. 

Jadi itu wali asramanya itu melindungi anaknya karena takut 

kalau anaknya dipanggil dan dikasih SP (Surat Peringatan) 

itu yang pernah terjadi. Jai itu kendala karena sesama kita ya, 

temen sejawat kita ibaratnya, itu kendala”.54 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh 

ustadzah#2 selaku kepala bagian keamanan di pondok pesantren 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta. Beliau menyampaikan 

bahwa ada beberapa wali asrama yang tersinggung ketika anak-

anak asramanya diketahui bermasalah oleh banyak pihak di 

pondok pesantren. Tetapi untuk sekarang ini sudah jarang dan 

tidak ada lagi wali asrama yang seperti itu. Sebagaimana ungkap 

ustadzah#2: 

“jadi kadang gini dek, wali asrama itu kadang-kadang 

ikut tersinggung, tersinggung ketika anak-anak 

asramanya diketahui bermasalah, ada yang seperti itu. 

Tapi alhamdulillah kalau sekarang si sudah tidak ada”.55 

                                                           
54 Wawancara dengan kepala bagian tarbiyah pada tanggal 28 Maret 2017. 

 
55 Wawancara dengan kepala bagian keamanan pada tanggal 15 April 2017. 
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Di Islamic Centre Bantul Yogyakarta, para wali 

asrama mempunyai media sebagai sarana memudahkan 

informasi antar wali asrama yaitu dengan membuat grup di 

salah satu media sosial. Jadi ketika ada kasus atau masalah 

yang terjadi di pondok pesantren, penyebaran informasinya 

melalui grup. Dari hal tersebut ada wali asrama yang 

tersinggung ketika anak asramanya diketahui bermasalah 

dan tidak mau disampaikan. Wali asrama menjadi 

tersinggung ketika anak asramanya diketahui bermasalah 

dikarenakan bahwa beliau merasa gagal karena belum bisa 

mendidik anak. Sebagaimana yang diungkap oleh 

ustadzah#2: 

“wali asrama tersinggung, itu merasa nanti dia dikatakan 

karena belum bisa mendidik. Itu yang ana tangkap.”56 

Hal seperti itu sudah pernah terjadi, tetapi pada saat 

ini sudah tidak ada lagi wali asrama yang tersinggung ketika 

anak asramanya ketahuan bermasalah. Hal ini dikarenakan 

adanya penanganan dari kepala bagian keamanan, 

ustadzah#2. Penanganan tersebut dilakukan dengan cara 

mengajak berbicara baik-baik dengan wali asrama yang 

                                                           
56 Wawancara dengan kepala bagian keamanan pada tanggal 15 April 2017. 
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tersinggung tadi. Sebagaimana ungkap ustadzah#2 sebagai 

berikut: 

“kita ini ngurus umat, jadi nggak usah tersinggung. Ana 

yang sering dapet laporan kalo anak asrama bermasalah 

di bagian kebersihan, apa ana tersinggung? Endak.”57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Wawancara dengan kepala bagian keamanan pada tanggal 15 April 2017. 


