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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari dari penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan oleh peneliti tentang bimbingan konseling Islami dalam 

menangani santriwati di asrama Pondok Pesantren Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi di Pondok Peantren 

Islamic Centre Bantul Yogyakarta terbagi menjadi tiga yaitu: a) Bullying 

verbal, seperti mengejek, menghina, menyindir,mengata-ngatai, dan 

menuduh. b) Bullying fisik, seperti mencakar mulut dan tangan hingga 

berarah, menonjok, melempar dengan kayu pel, memukul dengan 

gulungan kertas yang tebal, melawan ustadzah dengan memukul meja, 

pemerasan atau pemalakan. c) Bullying psikologis atau mental, seperti 

memandang sinis dengan berbisik-bisik.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku bullying di Pondok 

Peantren Islamic Centre Bantul Yogyakarta terbagi menjadi dua faktor 

yaitu faktor intrenal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor 

berasal atau dipengaruhi oleh diri sendiri seperti karakteristik 

kepribadian  yakni cenderung pendiam, penurut, dan tidak mau melawan 

yang dipengaruhi oleh latar belakang sikap maupun pendidikan yang 

diberikan keluarga. 
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Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh faktor lingkungan yaitu 

teman sebaya. Apabila santriwati berteman dan bergaul dengan 

santriwati lain yang juga cenderung mempunyai sifat suka melakukan 

tindakan bullying, maka ada kemungkinan untuk terpengaruh dan 

melakukan tindakan bullying juga.  

 

3. Bimbingan konseling Islami yang diberikan dalam mengatasi perilaku 

bullying.  

Dalam menangani santri yang berperilaku bullying, bimbingan 

konseling Islami di PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta bertujuan 

untuk mengembalikan kesadaran santriwati pada fitrahnya sebagai 

manusia. Dalam mengembalikan kesadaran santri pada fitrahnya yakni 

dengan cara mengaktualisasikan iman, ikhsan, dan Islam. Yang bertugas 

menjadi konselor adalah kepala bagian tarbiyah yang mempunyai 

kewajiban untuk membimbing, membina, dan menjadi panutan bagi 

santri. 

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bullying 

diantaranya bagian tarbiyah, bagian keamanan, wali asrama, wali santri, 

dan OSPIC. 

Bentuk bimbingan konseling Islami yang diberlakukan yakni 

pemberian nasihat, pemberian contoh suatu kejadian atau kisah-kisah 

para Nabi, pemberian motivasi, pemantauan yang juga diberi nasehat, 
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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. Karena 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 satu 

sama lain. Sehingga apabila ada santriwati yang terlibat masalah hanya 

diberi nasihat saja, kemungkinan tidak akan berhasil.  

4. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menangani santriwati 

yang terlibat kasus bullying. Adapun untuk faktor pendukung yakni 

adanya kerjasama dari berbagai pihak pondok pesantren seperti dari 

pihak tarbiyah, keamanan, wali asrama, dan wali kelas santriwati dalam 

menyelesaikan masalah. Selain itu adanya kegiatan positif yang dapat 

meminimalisir perilaku bullying seperti diadakannya ta’lim rutin. 

Adapun untuk faktor penghambat yakni kurangnya partisipasi dan 

kerjasama dari pihak orang tua. Hal ini terjadi ketika terdapat santriwati 

yang sedang mengalami kasus terkait dengan tata tertib sekolah lalu 

dipanggil oleh kepala bidang tarbiyah. Selain memanggil santriwati 

yang sedang mengalami kasus, kepala bagian tarbiyah juga mengutus 

wali kelas santriwati yang bersangkutan untuk memberitahukan kepada 

orang tua agar datang ke pondok untuk turut menyelesaikan masalah 
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tersebut. Namun pada kenyataannya ada beberapa orang tua yang tidak 

memenuhi panggilan dan tidak datang ke pondok pesantren. 

Faktor penghambat lain yakni ada beberapa orang tua yang memberikan 

alat elektronik seperti hand phone. Padahal diketahui bahwa membawa 

alat elektronok tidak diperbolehkan oleh pihak pondok. Dengan orang 

tua yang memberikan anaknya hand phone maka dapat memicu 

kecemburuan sosial antar santriwati yang dapat menimbulkan perilaku 

bullying.  

 

B. Saran 

1. Bagi pihak PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

Pihak PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta sejauh ini telah 

memberikan bimbingan yang baik berupa bimbingan konseling Islami 

yang dilakukan dengan pemberian nasehat, motivasi, sampai pengadaan 

ta’lim rutin bagi santriwati setiap angkatan. Harapannya hal ini bisa 

selalu dievaluasi agar kedepannya bimbingan konseling Islami yang 

diberikan lebih bisa meminimalisir perilaku atau tindakan bullying di 

pondok tersebut. Selain itu harapannya diadakan evaluasi adalah agar 

dalam penanganan masalah pada santri khususnya bullying terdapat 

kerjasama yang solid dari semua pihak. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian terkait perilaku bullying harapannya dapat terus 

dilakukan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengeksplorasi 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada remaja khususnya yang 

mengenyam pendidikan di pondok pesantren. 

 


