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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak-anak dan remaja adalah pemangku masa depan bangsa dan negara. 

Perkembangan kualitas anak dan remaja sebuah bangsa akan menentukan 

harapan bagi kebaikan bangsa di masa depan, jika perkembangan kualitasnya 

mengarah kepada peningkatan, maka bangsa tersebut memiliki harapan kebaikan 

dan kebahagiaan di masa depan. Namun sayangnya dalam dua dasawarsa 

terakhir, anak-anak dan remaja Indonesia mengalami permasalahan dalam 

kenakalan yang semakin menghawatirkan karena meningkatnya frekuensi dan 

variasi serta intensitasnya.
1
  

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.
2
 Anak-anak dan remaja Indonesia saat ini sudah terbiasa mengatakan 

kata-kata umpatan, mengenakan pakaian terbuka yang tidak pantas digunakan, 
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membuat orang yang berbeda dengan dirinya sebagai sosok yang pantas 

dipermalukan atau dilecehkan, dan sebagainya. 

Karakter anak-anak dan remaja Indonesia sebagai generasi muda telah 

melemah, perkembangan media baru telah memunculkan shock culture (gegar 

budaya) bagi generasi muda Indonesia. Mereka belum memahami penggunaan 

media sosial yang baik dan akhirnya memunculkan perilaku asosial, lunturnya 

budaya membaca dan menurunnya intensitas berkomunikasi dengan keluarga. 

Kegagalan menyaring tayangan di televisi juga membuat generasi muda 

memiliki budaya hedonis, instan dan tidak kreatif.  Hal tersebut memunculkan 

fenomena kekerasan yang terjadi di kalangan generasi muda seperti tawuran 

antar remaja, penggunaan narkoba, bullying, dan lain sebagainya.
3
 Hal ini sangat 

menunjukan bahwa sangat pentingnya pendidikan karakter dan spiritual yang 

dilakukan oleh orang tua di rumah, karena pendidikan di sekolah hanya sebagian 

kecil dari waktu yang anak-anak habiskan di rumah. 

Pendidikan spiritual menjadi salah satu hal penting yang harus diberikan 

kepada anak karena pendidikan spiritual adalah kekuatan paling besar yang harus 

dimiliki manusia. Kekuatan spiritual lebih kuat dari kekuatan fisik yang hanya 

terasa oleh indera, dan kekuatan akal yang terbatas oleh ruang dan waktu.
4
 

Dengan kekuatan spiritual maka manusia akan memiliki moral dan perilaku yang 
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baik karena pendidikan ini menguhubungkan diri seseorang dengan Tuhannya 

sehingga ia terhindar dari perilaku asosial seperti bully, tawuran, dan sebagainya. 

Menurut pengaduan yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) di bulan Agustus 2014, bullying merupakan salah satu perilaku 

asosial yang paling banyak dilaporkan masyarakat. Jumlah pengaduan mengenai 

bullying di sekolah saja mencapai 369 pengaduan, jumlah tersebut merupakan 

25% dari total pengaduan di bidang pendidikan yang mencapai 1.480 kasus.
5
 

Angka ini belum termasuk kasus yang tidak terlaporkan, masih banyak korban 

dan keluarga korban di daerah yang belum paham mengenai cara pelaporan 

kasus, atau bahkan banyak korban yang hanya berdiam diri ketika mendapatkan 

perilaku bullying. 

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.
6
 

Fenomena inilah yang saat ini banyak terjadi di masyarakat Indonesia, bahkan 

sebagian dari mereka menganggap bahwa perbuatan ini adalah hal yang 

menyenangkan. 
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Rasulullah SAW. sebagai tauladan dan pemimpin ummat yang beriman 

melarang seorang muslim untuk melakukan permusuhan, seorang muslim tidak 

boleh menakut-nakuti, menganiaya, dan menyakiti saudara sesama muslim baik 

secara fisik dengan memukul, melukai, atau secara lisan dengan mencela, 

menuduh, menghina, dan lain sebagainya.
7
 Larangan Rasulullah SAW. ini tentu 

disebut juga dengan Rasul melarang umat muslim untuk membully saudara 

muslim lainnya. 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل ِسبَاُب اْلُمْسلِِم فُُسوٌق َوقِتَالُهُ كُ  ِ أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى َّللاَّ ثَنِي َعْبُد َّللاَّ  ْفرٌ َحدَّ

Telah menceritakan kepadaku Abdulullah sesungguhnya Nabi SAW. 

bersabda : “Mencela orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya 

adalah kekufuran”.
8
 

 

Selain itu Allah SWT. juga melarang seorang mukmin untuk saling 

mengolok dan memberi panggilan yang buruk, seperti dalam firman-Nya: 

ًرا  ْ ي َخ وا  وُن ُك َي ْن  َأ ٰى  َس َع ٍم  ْو  َ ق ْن  ِم ٌم  ْو  َ ق ْر  َخ ْس َي ََل  وا  ُن َم آ َن  ي لَِّذ ا ا  َه ي ُّ َأ ا  ٍء  َي ا َس ِن ْن  ِم ٌء  ا َس ِن َوََل  ْم  ُه  ْ ن ِم
نَّ  ُه  ْ ن ِم ًرا   ْ ي َخ نَّ  ُك َي ْن  َأ ٰى  َس ِب  ۖ  َع ا َق ْْلَْل ا ِب ُزوا   َ ب ا َن  َ ت َوََل  ْم  ُك َس ُف  ْ ن َأ ُزوا  ِم ْل  َ ت ُم  ۖ  َوََل  ْس َِل ا َس  ْئ ِب

ِن  َا مي ْْلِ ا َد  ْع  َ ب وُق  ُس ُف ْل ونَ  ۖ  ا ُم ِل ظَّا ل ا ُم  ُه َك  ِئ ولَٰ ُأ َف ْب  ُت  َ ي ََلْ  ْن  َم  َو

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengolok-olok kaum 

yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik 

dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-

perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, (karena) boleh jadi 

perempuan (yang diperolok-olokan) lebih baik dari perempuan (yang 

mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan 

janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-

buruk panggilan adalan (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. 
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Dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang 

yang zalim.
9
 

 

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 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.
10

 

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 
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(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. 

Di balai tersebut, terdapat pengasuh (disebut pramsos yang merupakan 

singkatan dari pramu sosial) yang mengontrol keseharian anak-anak asuh. 

Terdapat juga pembimbing (disebut peksos yang merupakan singkatan dari 

pekerja sosial) yang mengatur segala keperluan anak-anak asuh, mengelola data-

data penting mengenai anak, menjaga hubungan anak dan keluarga, serta manajer 

kasus untuk menyelesaikan anak-anak. Peran peksos di dalam balai ini, selain 

sebagai orang yang mengatur keseharian anak, mereka juga menjalankan tugas 

sebagai konselor. 

Peksos membimbing anak-anak untuk meninggalkan perbuatan yang 

kurang baik, membimbing anak-anak untuk menjadi lebih baik, dan juga 

menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak. Permasalahan 

disini termasuk permasalahan bullying yang sudah menjadi budaya kurang baik 

yang terjadi di balai. Perilaku bully yang dilakukan anak tak jarang tidak 
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diketahui oleh peksos maupun pramsos, karena ketidaktahuan itu terkadang 

peksos dan pramsos merasa perilaku yang anak-anak lakukan belum termasuk 

bully dan hanya bentuk permainan anak-anak yang wajar. Anak-anak yang 

melakukan atau menjadi korban bully pun masih memiliki anggapan bahwa 

mereka hanya bercanda, merasa itu tidak masalah, atau bahkan merasa hal itu 

adalah hal yang biasa. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi pelaku bully 

ataupun kesakitan baik secara fisik ataupun psikis. 

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.
11

 

Coping ialah usaha yang dilakukan seseorang untuk mengatur stres, 

dalam hal ini termasuk cara menyelesaikan masalah secara langsung dan 

mekanisme pertahanan ego yang digunakan untuk melindungi diri.
12

 

Coping stress sendiri memiliki beberapa strategi penerapan, salah satunya 

adalah coping religius yang mana seseorang menghadapi atau memecahkan 

masalah yang ia hadapi dengan melakukan pendekatan ketuhanan. Coping 
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religius ini sebenarnya sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang 

mayoritas beragama Islam, sehingga penerapan coping religius sangat tepat 

dilakukan di Indonesia.
13

 

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti apakah 

dalam usaha menurunkan bully di balai tersebut, peksos menerapkan coping 

religius kepada para pelaku bully. Penelitian ini akan dilakukan di Wisma Anak 

Terlantar, yang mana dalam wisma tersebut anak-anak berusia enam sampai 

delapan belas tahun dan mereka sudah diberitanggung jawab atas diri mereka 

masing-masing atau kepada anak yang lebih mudah di wisma tersebut. Karena itu 

dalam penelitian ini akan diteliti “Strategi Coping Religius dalam Menurunkan 

Perilaku Bully di BRSPA Yogyakarta” 

B. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang dikemukakakn peneliti sebelumnya, muncul 

rumusan masalah, di antaranya: 

1. Apa saja bentuk bully yang terjadi di BRSPA Yogyakarta? 

2. Apa saja faktor penyebab terjadinya bully  di BRSPA Yogyakarta? 

3. Bagaimana coping religius yang diterapkan konselor dalam menurunkan 

perilaku bully di BRSPA Yogyakarta? 
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C. Tujuan dan Kegunaan  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menggambarkan bentuk-bentuk bully yang terjadi di di BRSPA Yogyakarta. 

2. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya bully di BRSPA Yogyakarta. 

3. Mendeskripsikan coping religius yang diterapkan peksos dalam menurunkan 

perilaku bully di BRSPA Yogyakarta. 

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. 

D. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman dalam membaca dan mendalami 

skripsi ini, maka dirasa perlu untuk menguraikan sistematika skripsi ini. 

Sistematika pembahasan skirpsi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan, sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 



10 

 

 

Dalam bab ini dimuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan 

kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dimuat secara rinci metode penelitian yang digunakan 

peneliti beserta alasan peneliti menggunakan metode tersebut. Metode penelitian 

tersebut terdiri dari; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelian, metode 

pengumpulan data, definisi konsep dan variabel, serta analisis yang digunakan. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dituliskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang 

disesuaikan dengan rumusan masalah. Pada bab ini dijelaskan mengenai 

gambaran umum BRSPA Yogyakarta, bentuk-bentuk bully yang terjadi di 

BRSPA Yogyakarta, coping yang diterapkan oleh peksos, dan coping religius 

yang diterapkan oleh peksos dalam usaha menurunkan perilaku bully di BRSPA 

Yogyakarta. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini dituliskan mengenai kesimpulan dan saran yang 

direkomendasikan oleh penulis. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh 

penemuan dan analasis dari penelitian yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Sedangkan saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang 

berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak 

terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. 

 


