
1 

 

STRATEGI COPING RELIGIUS DALAM MENURUNKAN 

PERILAKU BULLY PADA ANAK DAN REMAJA 

(Studi Kasus di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak 

Yogyakarta) 

RELIGIOUS COPING STRATEGY IN REDUCING BULLYING 

BEHAVIOR OF CHILDREN AND ADOLESCENT 

(Case Study In Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak 

Yogyakarta) 
 

Nama : Mufidah Hayati 

Dosen Pembimbing Skripsi : Dra. Siti Bahiroh, M.Si 

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 55184 

Email : mufidahayati12@gmail.com 

sitibahiroh@umy.ac.id 

 

Abstrak 

Menurut observasi pra penelitian, terdapat bullying dengan angka yang cukup 

tinggi di BRSPA Yogyakarta. Dalam menangani tersebut peksos melakukan berbagai 

cara termasuk dengan penerapan coping religius. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui coping religius yang diterapkan peksos dalam menurunkan perilaku bully. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif degan menggunakan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpul data. Data yang didapat 

kemudian dianalisi dengan analisis deskiptif analitik. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa bullying yang ada terjadi dalam bentuk 

bully verbal (memanggil dengan nama julukan, memanggil dengan perbedaan fisik), 

dan bully fisik (pemalakan, memerintah berlebihan, dan pemalkan). Perilaku bully 

yang terjadi di BRSPA Yogykarata disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya; kontrol 

emosi rendah, senioritas, perbedaan fisik, kurang pemahaman mengenai bullying. 

Dalam menunkan perilaku bullying yang terjadi, peksos melakukan penerapan coping 

religius dengan religious practice dan active religious coping. 

 

Keyword : bullying, coping religius 

Abstract 

According to preliminary observation, there is a significant number of bullying case in 

Balai Rehabilitasi Social dan Pengasuhan Anak (BRSPA, Center for Social 

Rehabilitation and Child Care) Yogyakarta. Peksos (Pekerja Sosial; social worker) 

perform various ways to overcome the problem including the application of religious 

coping. This study aims to describe the religious coping applied by Peksos in reducing 
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bullying behavior of children and adolescent in BRSPA. This research uses the 

qualitative approach with data collection methods are interview, observation, and 

documentation. The data obtained is then analyzed by analytic descriptive analysis. 

The results show that bullying occurs in verbal bullying (calling by mockery nicknames, 

making fun of physical differences), and physical bully (extortion, dictating/bossy 

behavior, hitting). Bullying behavior that occurred in BRSPA Yogyakarta caused by 

several factors, including; lack of emotion regulation ability, seniority, physical 

differences, lack of understanding of bullying concept. Overcoming bullying behavior in 

BRSPA, Peksos implement the application of religious coping approach, i.e. religious 

practice and active religious coping. 

 

Keyword: bullying, religious coping  

 

PENDAHULUAN 

Selama tahun 2014 terdapat 67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan, 

sedangkan pada tahun 2015 angka tersebut bertambah menjadi 79 kasus. Angka anak 

sebagai pelaku tawuran juga meningkat, pada tahun 2014 mencapai angka 46 kasus 

sedangkan pada tahun selanjutnya bertambah menjadi 103 kasus.
1
 Anak-anak dan 

remaja Indonesia saat ini sudah terbiasa mengatakan kata-kata umpatan, mengenakan 

pakaian terbuka yang tidak pantas digunakan, membuat orang yang berbeda dengan 

dirinya sebagai sosok yang pantas dipermalukan atau dilecehkan, dan sebagainya. 

Bullying adalah tindakan berulang-ulang dan dilakukan dari waktu ke waktu 

yang berupa perilaku negatif, agresif atau segala macam penindasan yang muncul dari 

keinginan untuk menyakiti, menjahati dan menyulitkan orang lain. Bullying dapat 

terjadi karena ketidakseimbangan antara kekuatan atau kekuasaaan satu pihak dengan 

pihak lain baik individu maupun kelompok.
2
 Fenomena inilah yang saat ini banyak 

terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa 

perbuatan ini adalah hal yang menyenangkan. 

Menurut penelitian National Youth Violence Prevention Resource Center 

Sanders pada tahun 2003, dalam jangka pendek bullying dapat membuat korban 

mengalami rasa cemas dan ketakutan berlebihan, menurunnya konsentrasi belajar, dan 

                                                           
1
 Ipak Ayu H. Nurcaya, 2016. Catatan Akhir Tahun KPAI, Bisnis.com. ttercantum dalam 

http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-

kejahatan-meningkat. Diakses tanggal 20 Nopember 2017 
2
 Sekar Purbosari, Perilaku Bullying pada Siswa SMK Ditinjau dari Toleransi dan Keterbukaan Diri 

Anak kepada Orang Tua, (Surakarta : 2014), hal. 5 (Thesis) 

http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat
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berkeinginan untuk menghindari sekolah (atau tempat ia mengalami bullying). 

Sedangkan dalam jangka panjang, bullying dapat mengakibatkan isolasi sosial, perilaku 

menarik diri, rentan terhadap stres dan depresi, serta merasa tidak aman. Akibat 

terburuk dari bullying adalah membunuh pelaku bullying atau bunuh diri.
3
 

Berdasarkan observasi prapenelitan yang telah dilakukan di Balai Rehabilitasi 

Sosial dan Perlindungan Anak Bimomartani (selanjutnya ditulis BRSPA Yogyakarta) 

selama tiga bulan dengan rentang waktu 11 Juli – 11 Oktober 2017, peneliti mendapati 

hasil bahwa angka bullying  yang terjadi di balai tersebut cukup tinggi, hampir semua 

anak melakukan bullying satu sama lain. 

Anak-anak yang tinggal di balai ini berusia 0 – 18 tahun, bullying yang terjadi 

umumnya dilakukan oleh anak yang lebih tua kepada yang lebih muda, anak yang sudah 

lama tinggal di balai kepada yang baru masuk, kapten wisma (asrama) kepada anggota 

termuda, dan anak-anak yang sempurna fisiknya kepada anak berkebutuhan khusus. 

Menurut pengamatan peneliti, bullying yang terjadi di BRSPA berupa bullying 

verbal, non verbal dan fisik. Bullying verbal seperti penghinaan karena sudah berbuat 

kesalahan dan pemberian julukan, bullying non verbal seperti lirikan tajam dengan 

maksud larangan seseorang bergaul dengan salah satu teman lain, dan bullying fisik 

seperti menarik seseorang untuk pergi ke satu tempat dengan memiting leher. 

Penelitian yang dilakukan oleh Herlin Eviani dan Jati Ariati menemukan bahwa 

perilaku bullying dapat disebabkan oleh kurang efektifnya coping stress  yang dilakukan 

oleh seseorang. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa terdapat hubungan negatif 

dan signifikan antara coping stress dengan perilaku bullying, dimana semakin efektif 

coping stress yang dilakukan seseorang maka semakin rendah perilaku bullying yang ia 

lakukan.
4
 

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menggambarkan bentuk-bentuk bully yang 

terjadi di di BRSPA Yogyakarta, 2) Menjelaskan faktor penyebab terjadinya bully di 

BRSPA Yogyakarta, dan 3) Mendeskripsikan coping religius yang diterapkan peksos 

dalam menurunkan perilaku bully di BRSPA Yogyakarta. 

                                                           
3
 National Youth Violence Prevention Resource Center Sanders dalam Leli Nurul Ikhsani, Studi 

Fenomenologi: Dinamika Psikologis Korban Bullying pada Remaja, (Surakarta: 2015), hal. 1-2 (skripsi) 
4
 Herlin Eviani, Jati Ariati, Hubungan Antara Coping Stress dengan Bullying pada Siswa SMK 

Muhammadiyah Kudus, Empati, Vol. 3, No. 4, 245-254, Semarang 2014, hal. 9 
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Secara teoritik hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan teori-

teori yang terkait dengan Konseling Islam. Sedangkan Secara praktis hasil penelitian ini 

dapat dijadikan evaluasi terhadap kegiatan coping religius yang dilakukan di BRSPA 

Yogyakarta, terutama dalam menurunkan perilaku bully. Selain itu, sebagai bahan 

pertimbangan bagi konselor dalam mengkonseling klien dengan kasus bully. 

Penelitian sebelumnya mengenai coping stres dan bullying dilakukan oleh Herlin 

Eviani dan Jati Ariati dengan judul “Hubungan Antara Coping Stress dengan Bullying 

pada Siswa SMK Muhammadiyah Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

secara empiris hubungan coping stress dengan perilaku bullying pada siswa SMK 

Muhammadiyah Kudus.  Hasil penelitian ini menemukan bahwa perilaku bullying dapat 

disebabkan oleh kurang efektifnya coping stress  yang dilakukan oleh seseorang.
5
 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlin Eviani dan Jati 

Ariati karena perbedaan fokus bahasan dan lokasi penelitian. 

STRATEGI 

Menurut Soerjono Soekamto, strategi adalah prosedur atau alternatif-alternatif 

pada berbagai tahap atau langkah.
6
 Strategi merupakan media yang digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan akhir, strategi ialah rencana keseluruhan yang mencakup seluruh 

bagian dari sebuah lembaga termasuk sumber daya alam, sumber daya manusia dan ide-

ide yang dimiliki sebuah lembaga.
7
 

COPING RELIGIUS 

Lazarus dan Folkman memberikan pengertian bahwa coping adalah segala 

bentuk usaha, pikiran dan tindakan untuk mengatasi situasi aversif dan penuh tekanan.
8
 

Weiten dan Lloyd berpendapat bahwa coping merupakan usaha-usaha untuk mengatasi, 

mengurangi atau mentolelir ancaman dan beban perasaan yang tercipta karena stres.
9
 

Wong dan Wong menyebutkan bahwa coping religius merupakan coping yang 

dilakukan meggunakan pendekatan keagamaan. Coping ini menganggap bahwa terdapat 

                                                           
5
 Herlin Eviani, Jati Ariati, Hubungan Antara Coping Stress dengan Bullying pada Siswa SMK 

Muhammadiyah Kudus, Empati, Vol. 3, No. 4, Semarang 2014  

6
 Soerjono Soekamto, Kamus Sosiologi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), cet. 2, hal. 484 

7
 Lawrence R. Jauch, William F. Glueck, Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan, Terj. Murad, 

Henry Sitanggang, (Jakarta: Erlangga, 1999), Cet. Ke-7, Hal. 12 
8
 Wendio Angganantyo, Coping Religius pada Karyawan Muslim Ditinjau dari Tipe Kepribadian. Jurnal 

Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 2, No. 1, hal. 51 
9
 Ema Hidayanti, Strategi Coping Stress Perempuan dengan HIV/AIDS. Sawwa: Jurnal Studi Gender dan 

Anak, Semarang 2013, Vol. 9, No. 1,  
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suatu kekuatan yang sangat besar dalam hidup, yang mana kekuatan tersebut dikaitkan 

dengan unsur ketuhanan.
10

 

Pargament menyatakan bahwa coping religius adalah pendekatan yang 

dilakukan seseorang dalam memecahkan amsalah dengan didasarkan kepada kontek 

hubungan dengan ketuhanan. 

Aflakseir dan Coleman menyebut bahwa strategi coping dalam pemahaman 

religi Islam strategi coping religius tersebut di antaranya: 1) Religious practice, yaitu 

melakukan perilaku spiritual seperti sholat dan do‟a. 2) Negative feeling toward god, 

individu memiliki prasangka negatif terhadap Tuhan akan masalah yang dialami. 3) 

Benevolent reappraisal, pertimbangan postif terhadap permasalahan yang diberikan 

Tuhan. 4) Passive religious coping, individu bergantung kepada Tuhan atas segala 

penyelesaian permasalahan yang ia hadapi. 5) Active religious coping, individu dan 

Tuhan berperan sama-sama aktif dalam penyelesaian masalah
11

 

BULLYING 

Coloroso berpendapat bahwa bully merupakan perilaku menyakiti orang lain 

secara sadar, disengaja dan tidak memandang kasihan dengan tujuan untuk menyakiti 

atau membuat korbannya ketakutan.
12

 Papalia memberikan pengertian bahwa bullying 

adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang dengan tenang, tanpa beban, 

disengaja dan berulang-ulang untuk menyerang korban yang merupakan orang yang 

lebih lemah dan tidak dapat membela diri.13 

Bullying memiliki beberapa bentuk yang diataranya; 1) Bullying fisik, 2) 

Bullying verbal, 3) Bullying sosial, dan 4) Cyberbullying. Bullying dapat terjadi karena 

banyak faktor, di antaranya: 1) Faktor internal; merupakan penyebab yang muncul dari 

dalam diri pelaku.
14

 2) Faktor eksternal; merupakan penyebab yang muncul sebagai 

hasil dari interaksi pelaku dengan lingkungan.
15

 

METODE PENELITIAN 
                                                           
10

 Wong dan Wong dalam Wendio Angganantyo, Coping Religius pada Karyawan Muslim Ditinjau dari 

Tipe Kepribadian. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 2, No. 1, hal. 52 
11

 Aflakseir dan Coleman dalam Wendio Angganantyo, Coping Religius pada Karyawan Muslim Ditinjau 

dari Tipe Kepribadian. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, Vol. 2, No. 1, hal. 52 
12

 Coloroso  dalam Yohana, S. L., Lestari, R., & Psi, S. (2017). Optimisme Pada Siswa Korban Bullying 

(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 
13

 Papalia dalam Leli Nurul Ikhsani, Studi Fenomenologi: Dinamika Psikologis Korban Bullying Pada 

Remaja, Skripsi, Solo 2015 
14

 Muhammad Iqbal Tri Utomo, Strategi Coping Korban Bullying Verbal Pada Siswa Kelas Xi Di Sma 

Negeri 11 Yogyakarta, Skripsi, Vol. 5, No. 12, Yogyakarta 2016 
15

 Ibid  
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Penelitian yang peneliti lakukan melakukan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan 

metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.
16

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan, dan penelitian ini 

dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta. 

Pengambilan subyek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dan 

snowball sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu, sedangkan snowball sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang pada awalnya jumlah sampel sedikit tetapi terus bertambah karena belum 

memberikan data yang memuaskan.
17

 

Subyek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1) 

Peksos yang mengampu atau bertanggung jawab terhadap anak pelaku bully, 2) Pelaku 

bully dalam usia perkembangan kanak-kanak akhir dan remaja, 3) Anak asuh dengan 

kategori permasalahan anak terlantar, dan 4) Anak asuh anak yang sering melakukan 

bully fisik dan bully verbal. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpul data, di 

antaranya; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini hal-hal yang 

peneliti amati di antaranya: 1) Interaksi seluruh anak asuh di balai, 2) Interaksi anak 

pelaku bully dengan korban, dan 3) Interaksi peksos dalam mengkonseling pelaku bully. 

Dengan teknik wawancara peneliti melakukan wawancara dengan : 1) Peksos 

yang mengampu atau bertanggung jawab terhadap anak pelaku bully, 2) Pelaku bully 

dalam usia perkembangan kanak-kanak akhir dan remaja, 3) Anak asuh dengan kategori 

permasalahan anak terlantar, dan 4) Anak asuh anak yang sering melakukan bully fisik 

dan bully verbal. Peneliti meninjau dokumen milik balai mengenai : data pribadi anak 

asuh, dan riwayat kasus mengenai bullying. 

Untuk memperoleh data-data penelitian dengan melakukan dua tahap analisis 

data, yaitu tahap di lapangan dan pasca lapangan. Analisis di lapangan berupa induksi, 

dimana data yang diperoleh dianalasis secara langsung sehingga melahirkan kesimpulan 

sementara atau hipotesis, lalu dilakukan penelitian lagi, setelah itu dianalisis dan 

                                                           
16

 David Williams dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2010), Cet. 10, hal. 5 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015), 

cet. 22, hal. 219 
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disimpulkan sementara kembali. Analisis pasca lapangan berupa peniliti menelaah 

fieldnote kemudian mereduksi dan mengkategorikan data sesuai hasil penelitian, 

kemuian diuji atau memeriksa keabsahan data. 

Sementara analisis dilakukan secara deskriptif-analitik. Yang mana selain 

menggambarkan data apa adanya juga peneliti melakukan interpretasi terhadap data 

tersebut dengan menjelaskan data yang ada menurut pemahaman peneliti, 

membandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya yang sudah dijelaskan dalam 

tinjauan pustaka, dan menjelaskan atau membandingkan dengan teori yang sudah 

dijelaskan dalam kerangka teori. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

BENTUK-BENTUK BULLYING DI BRSPA YOGYAKARTA 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan peksos dari BRSPA, bully yang 

terjadi di BRSPA tidak memiliki intensitas yang tinggi dan masih dalam batas wajar. 

Tetapi umumnya anak-anak tanpa disadari selalu melakukan bully saat mereka sedang 

bermain karena bercanda yang berlebihan. Anak-anak juga akan melakukan itu jika 

sedang tidak dilihat oleh peksos. Dari seluruh wawancara yang dilakukan kepada 

peksos, di BRSPA sendiri terdapat dua jenis bully, yaitu bully fisik dan bully verbal. 

Di BRSPA jarang terjadi cyberbullying dikarenakan anak-anak berinteraksi satu 

sama lain selama dua puluh empat jam di dalam lingkungan sama, dan mereka hanya 

diperbolehkan menggunakan telepon genggam di akhir pekan. Karena anak-anak sangat 

jarang menggunakan telepon genggam, anak-anak hampir tidak pernah melakukan 

cyberbullying. 

Bully fisik 

Bully fisik yang terjadi di BRSPA diantaranya; menjadikan pesuruh dan 

memalak. Memerintah seseorang secara berlebihan adalah salah satu bentuk bully yang 

paling menampak, anak-anak yang lebih kuat atau sudah tinggal lebih lama di dalam 

balai sering memerintah anak yang lebih lemah secara berlebihan. Jika anak yang 

diperintah tidak melakukan apa yang disuruh, maka ia akan mendapatkan tindakan fisik 

dari penyuruhnya. 

Selain itu anak-anak juga tidak jarah memalak anak yang lebih lemah. Anak 

yang menjadi korban selalu anak-anak yang lebih lemah, baru masuk panti, atau 
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pendiam. Tindakan ini sering dilakukan di sekolah ketika pengawas tidak ada, dan 

terkadang dilakukan kepada anak lain yang tidak tinggal di balai. 

Bully verbal 

Anak-anak yang tinggal di balai berasal dari berbagai keluarga dan daerah yang 

berbeda, karena hal itu masing-masing anak memiliki bentuk fisik ataupun kemampuan 

yang berbeda-beda. Perbedaan itu sering kali menjadi bahan anak-anak melakukan bully 

verbal dengan memberikan julukan kepada anak yang nampak berbeda, membuat 

plesetan dari nama seseorang, dan sebagainya. 

Bully verbal lebih sering dilakukan anak yang lebih muda atau anak perempuan, 

dari bully verbal ini pada akhirnya lebih rentan memunculkan pertengkaran. Dari 

pertengkaran ini tidak jarang menimbulkan perkelahiran ataupun hanya keributan 

diantara anak-anak. 

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA BULLY DI BRSPA YOGYAKARTA 

Kontrol emosi rendah 

Anak-anak asuh di balai hampir seluruhnya memiliki watak yang keras hal ini 

menimbulkan mudah meledaknya emosi anak. Anak yang baru memasuki balai 

umumnya menjadi korban bully, setelah ada anak lain yang baru masuk umumnya 

mereka berubah menjadi pelaku. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya 

bully, keinginan untuk melihat orang lain merasakan apa yang mereka rasakan saat 

menjadi korban bully. 

Selain itu ketika anak-anak mengalami sebuah permasalahan, umumnya mereka 

melampiaskan emosinya dengan mangganggu teman-teman yang lain. Tak jarang anak 

yang memiliki masalah menjadikan salah satu anak yang lebih lemah sebagai bulan-

bulanan, ketika anak yang lebih lemah tersebut sedang dalam kondisi emosi yang stabil 

kemudian terpancing oleh anak yang memiliki masalah, akhirnya perkelahian diantara 

mereka tidak bisa dihindarkan. 

Senioritas 

Anak-anak di balai belum memiliki konsep keluarga dan konsep baik buruk, hal 

ini karena umumnya mereka merupakan anak yang mangalami gagal pengasuhan dari 

segi sistem dan cara pengasuhan. Untuk menumbuhkan konsep tersebut, balai membuat 

aturan bahwa anak yang lebih tua diharuskan untuk membimbing anak yang lebih muda 

di balai (khususnya di asrama tempat tinggalnya).  
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Tetapi dalam proses bimbingan tersebut, anak yang lebih tua terkadang terlewat 

batas, anak yang lebih tua berlebihan memerintah sehingga ia memerintah anak yang 

lebih muda untuk melakukan kepentingan pribadi anak yang lebih tua. Hal ini 

menyebabkan anak yang lebih muda menjadi pesuruh dari anak yang lebih tua. 

Selain itu dalam melakukan bimbingan anak yang lebih tua juga tidak jarang 

melakukan dengan tindakan yang keras. Saat anak tidak mau mematuhi hal yang 

mereka perintahkan (baik dalam mengerjakan kewajiban anak ataupun mengerjakan 

keperluan pribadi senior), anak yang lebih tua sering memberikan perilaku kasar sebagai 

hukuman tidak melakukan perintah.  

Senioritas yang terjadi di balai telah berlangsung sejak lama dan telah menajdi 

budaya yang kurang baik di balai, senioritas ini selalu disebabkan oleh hal yang sama 

dan perbuatan senioritas yang dilakukan pun selalu sama yaitu menyuruh-nyuruh dan 

memalak anak yang lebih muda dan lebih lemah. 

Senioritas yang telah berlangsung terus menerus membuat korban bully pada 

kemudian hari akan berubah perannya menjadi pelaku bully. Bahkan pada saat yang 

sama seorang anak dapat menjadi korban sekaligus pelaku bully. 

Perbedaan Fisik 

BRSPA Yogyakarta pada dasarnya menerima anak yang tidak memiliki 

permasalahan cacat fisik, tetapi terdapat seorang anak yang mengalami cacat fisik dan 

gagal perkembangan di balai. Anak-anak juga umumnya berasal dari ras yang sama, 

sehingga mereka memiliki postur, warna kulit, dan garis wajah yang sama. Kesamaan 

tersebut membuat anak yang berbeda secara fisik akan terlihat sangat berbeda dengan 

yang lainnya. 

Terdapat seorang anak berkebutuhan khusus yang mengalami kegagalan 

perkembangan fisik dan pola bicara, ia menjadi sasaran bully oleh anak-anak dan anak 

berkebutuhan khusus tidak dapat melawan dan akhirnya hanya menangis sambil 

berusaha melawan. Dalam kasus lain terdapat dua anak lain yang berasal dari ras 

berbeda dari ras yang umum terdapat di balai, mereka juga menjadi bulan-bulanan anak 

lain untuk menjadi pesuruh. 

Kurang Pemahaman Mengenai Bully 

Anak asuh di BRSPA Yogyakarta pada umumnya tidak mengetahui dengan 

benar apa yang dimaksud dengan bullying. Sehingga anak asuh sering menganggap 
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bahwa bully yang mereka lakukan adalah hanya permainan biasa. Selain itu anak-anak 

menganggap bahwa jika korban bully melawan, atau menangis, atau mengalami akibat 

dari pelaku bully maka pelaku menganggap bahwa hal itu karena korban yang cengeng 

atau berlebihan. 

COPING YANG DITERAPKAN PEKERJA SOSIAL BRSPA 

YOGYAKARTA 

Menangani Stres dengan Pertimbangan Rasional 

Saat seorang anak melakukan bully kepada anak yang lain, peksos akan 

memanggil kedua belah pihak untuk melakukan konfirmasi apa yang terjadi, anak 

ditemui secara terpisah dan dimintai penjelasannya. Jika anak pelaku bully terbukti atau 

jujur bahwa ia melakukan perilaku bully maka anak diberi pengertian, apa yang anak 

rasakan jika ia menerima bully dari anak lain apabila ia mengekspresikan emosi yang ia 

hadapi dengan melakukan bully. Setelah dilakukan pertemuan terpisah, anak akan 

dipertemukan untuk saling meminta maaf. 

Mengendalikan Diri 

Anak asuh yang lebih tua terkadang sudah terbiasa menyuruh-nyuruh orang lain 

terutama yang lebih muda, terkadang anak ketika anak yang lebih tua sedang 

mengalami tekanan atau menghadapi stres maka anak akan lebih berlebihan dalam 

memerintah. 

Ketika hal itu terjadi, anak akan lebih sulit untuk diberi nasihat dan peksos lebih 

sulit untuk memberi nasihat. Sehingga pada akhirnya peksos akan meminta anak untuk 

mengendalikan diri dengan coba merasakan apa yang akan dia rasakan rasakan jika 

mendapatkan hal yang sama. 

Mengevaluasi Masalah 

Di dalam setiap wisma terdapat naskah SOP yang menjelaskan apa saja yang 

akan terjadi jika anak melakukan bully, terutama jika anak melakukan sikap kasar dan 

berbicara tidak pantas. Jika anak melakukan kesalahan, anak juga akan langsung 

dipanggil oleh peksos dan akan diberikan nasihat, di antara nasihat yang diberikan 

peksos anak akan menganggap bahwa hal itu adalah kemarahan dari peksos sehingga 

anak merasa bahwa ia dimarahi. 

Hal-hal tersebut membuat anak tidak ingin membuat masalah yang membuat 

anak harus melewati berbagai peraturan dan harus „dimarahi‟ oleh petugas. Karena 
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perasaan tersebut, anak akhirnya mengevaluasi situasi yang ada sehingga menghindari 

perilaku bully. 

COPING RELIGIUS YANG DILAKUKAN PEKERJA SOSIAL BRSPA 

YOGYAKARTA 

Religious Practice 

Anak-anak melakukan bully tanpa mereka sadari, mereka melakukannya di 

wisma, di tempat makan, tempat bermain, bahkan mushola saat akan sholat berjama‟ah. 

Perilaku bully tersebut dilakukan berulang-ulang, tetapi anak-anak pelaku bully 

menganggap hal tersebut adalah permainan. 

Saat anak melakukan bully, sesuai dengan peraturan balai maka peksos akan 

melakukan klarifikasi kepada pelaku dan korban dengan memanggil anak secara 

terpisah. Kemudian setelah anak melakukan klarifikasi maka peksos akan memberikan 

bimbingan. Bimbingan yang diberikan dapat berisikan tentang berbagai hal, namun 

salah satunya dengan menganjurkan anak untuk melakukan wudhu. 

Usaha peksos untuk menurunkan emosi anak dengan wudhu ini tidak dilakukan 

setiap saat anak mengalami lonjakan emosi, selain itu di dalam balai tidak ada 

bimbingan keagamaan yang membahas mengenai ibadah praktis dan akhlak kepada 

anak secara khusus. Sehingga anak belum paham betul apa manfaat yang dapat 

dirasakan dari ibadah pratis yang mereka lakukan, selain itu anak juga belum 

mengetahui dengan benar bagaimana akhlak seorang muslim sehingga perilaku anak 

belum terkontrol dengan sebagaimana mestinya. 

Active Religious Coping 

Ketika anak-anak sedang dalam keadaan emosi yang meninggi, anak biasanya 

akan melakukan agresi atau penyerangan kepada teman lain yang dianggap 

mengganggunya. Dalam usaha menekan perbuatan tersebut, peksos mengajarkan anak 

untuk berserah diri kepada Allah SWT. dengan berdzikir dan shalat sehingga emosi 

anak dapat dikendalikan. 

Dengan mengajarkan anak untuk berzikir dan shalat maka peksos mengajarkan 

anak tersebut untuk berserah diri kepada Allah SWT. dan meminta pertolongan Allah 

SWT. untuk menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Anak terus menerus berzikir 

mengingat Allah SWT. dalam hatinya, menghidari kekosongan hati sehingga 
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meminimalisir potensi terhasut oleh godaan syaitan untuk marah dan melakukan agresi 

kepada teman yang lain.  

Luapan emosi yang ditunjukan anak-anak tidak selalu berbentuk pekelahian, tak 

jarang karena emosi mereka menjadi sangat berlebihan dalam memerintah atau 

membimbing anak yang lebih muda. Tidak jarang pula malah jadi menjahili teman yang 

lain sehingga teman yang lain emosi. 

Dari kondisi emosi tersebut, peksos sudah memberikan bimbingan untuk 

mengendalikan emosi anak dengan selalu mengingat Allah SWT. atau dengan berzikir. 

Peksos mengajarkan anak untuk memulai hari dengan beryukur dan meniatkan segala 

hal baik yang ingin dilakukan, artinya peksos mengajarkan anak utuk mengingat Allah 

SWT. bahkan sejak bangun tidur. 

KESIMPULAN 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis dengan analisis dekskriptif, peneliti 

menemukan kesimpulan bahwa bentuk bully yang terjadi di BRSPA Yogyakarta 

diantaranya adalah bully fisik dan bully verbal. Bully fisik yang terjadi diantaranya: 

memerintah anak secara berlebihan dan tidak wajar, dan pemalakan. Sedangkan bully 

verbal yang terjadi di balai adalah pemberian julukan kepada teman berdasarkan 

keunikan fisik. Faktor yang menyebabkan terjadinya bully  di BRSPA Yogyakarta 

diantaranya; kontrol emosi yang rendah, senioritas, perbedaan fisik, kurang pemahaman 

mengenai bully. 

Terdapat beberapa coping yang diterapkan peksos dalam menurunkan perilaku 

bully di BRSPA Yogyakarta, yaitu; menangani stress yang dirasaka dengan 

pertimbangan rasional, mengendalikan diri dalam menghadapi masalah yang dihadapi, 

mengevaluasi masalah yang dihadapi. 

Sedangkan coping religius yang diterapkan peksos dalam menurunkan perilaku 

bully di BRSPA Yogyakarta ialah; religious practice dengan wudhu, dan active 

religious coping dengan berzikir kepada Allah SWT.  

Usaha-usaha yag dilakukan peksos tersebut belum sepenuhnya efektif merunkan 

perilaku bully, tetapi coping-coping tersebut membuat anak mampu menerima 

bimbingan tersebut. Anak di balai memerlukan waktu yang lama untuk penanaman nilai 

baik dalam diri karena kebiasan mereka yang hidup dengan bebas di luar, sehingga 
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penaman coping religius sebagai salah satu nilai baik juga belum sepenuhnya 

menghilangkan perilaku bully tetapi sudah diterima anak. 
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SARAN 

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka peneliti mengajukan beberapa 

saran untuk dipertimbangkan sebagai upaya untuk menurunkan perilaku bully yang 

dilakukan anak di BRSPA Yogyakarta, diantaranya; 

Menambah kegiatan dan bimbingan keagamaan di dalam balai. Penambahan 

kegiatan dan bimbingan keagamaan dapat dilakukan dengan penekanan pada bimbingan 

keagamaan bertema fikih. Dengan diberikan pengetahuan mengenai fikih, diharapkan 

anak dapat menerapkan ibadah praktis sebagai terapi untuk menurunkan emosi dan 

perilaku agresifnya karena telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa ibadah 

praktis seperti sholat, wudhu, dan sebagainya dapat membantu mengontrol emosi dan 

menurunkan perilaku agresif. Selain itu dapat pula diberikan bimbingan dengan tema 

akhlaq, dengan diberikannya tema ini diharapkan anak-anak akan mengetahui 

bagaimana seharusnya perilaku seorang muslim dan kemudian menerapkan perilaku 

seorang muslim pada didrinya. 

Menempatkan anak dalam wisma berdasarkan fase perkembangan psikologis. 

Dengan dipisahkannya tempat tinggal berdasarkan fase perkembangan anak, diharapkan 

anak akan bermain dengan teman sebaya dan melakukan permainan sesuai usia 

perkembangannya. Di dalam wisma juga anak tidak menerima perilaku bully dari anak 

yang lebih tua, sehingga akhirnya ia tidak menjadi mencontoh perilaku bully dan tidak 

menjadi pelaku bully. 

Mempertimbangkan kembali mengenai memberi kepercayaan kepada anak yang 

lebih tua untuk membimbing anak yang lebih muda. Memunculkan sikap tanggung 

jawab pada anak yang lebih tua dapat dilakukan dengan anak diberi kepercayaan untuk 

membuat acara di dalam balai sesuai dengan keinginan mereka namun tetap dalam 

bimbingan. Dengan adanya hal tersebut anak akan melakukan musyawarah, 

menyampaikan pendapat dengan baik, dan diharuskan untuk menerima pendapat orang 

lain meskipun tidak sesuai keinginannya. Hal ini diharapkan dapat membantu untuk 

menurunkan sikap keras anak. 

Diselenggarakan konseling sebaya. Konseling sebaya dilakukan oleh konselor 

sebaya, konselor sebaya adalah anak-anak yang ditunjuk karena anak-anak tersebut 

dirasa memiliki kemampuan untuk membantu dan membimbing teman yang lain. 

Konselor sebaya akan terus diberi edukasi mengenai melakukan konseling terharap 
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teman sebayanya, konselor sebaya juga akan membantu kerja peksos dalam 

menyelesaikan masalah anak, tetapi perlu diberikan pendidikan secara periodik kepada 

anak yang dipercaya sebagai konselor sebaya. Selain itu kesulitan anak-anak yang lebih 

tua untuk membimbing anak yang lebih muda membuat anak pada akhirnya melakukan 

perilaku yang kasar, dan berujung pada pem-bully-an. Karena hal tersebut, konseling 

sebaya dapat dilakukan agar anak-anak berbagi mengenai kesulitan apa yang mereka 

rasakan dalam membimbing, dan akhirnya teman yang lain dapat memberi solusi atas 

kesulitan yang dihadapi anak lain. 
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