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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti mengenai cara pekerja sosial 

mengajarkan coping religius kepada anak-anak asuh di BRSPA Yogyakarta 

dalam rangka menurunkan perilaku bully. Dalam penelitian ini diteliti apa saja 

bentuk bully yang terjadi di BRSPA Yogyakarta, faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya bully di BRSPA Yogyakarta, coping yang diajarkan 

peksos dalam menurunkan perilaku bully, dan coping religius yang diajarkan 

peksos dalam menurunkan perilaku bully. 

Setelah dilakukan penelitian dan analisis dengan analisis dekskriptif, 

peneliti menemukan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bentuk bully yang terjadi di BRSPA Yogyakarta diantaranya adalah bully 

fisik dan bully verbal.  

a. Bully fisik yang terjadi diantaranya: memerintah anak secara 

berlebihan dan tidak wajar, dan pemalakan 

b. Bully verbal yang terjadi di balai adalah pemberian julukan kepada 

teman berdasarkan keunikan fisik 

a. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bully  di BRSPA 

Yogyakarta. Diantaranya; kontrol emosi yang rendah, senioritas, 

perbedaan fisik, kurang pemahaman mengenai bully. 
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2. Coping yang diterapkan peksos dalam menurunkan perilaku bully di BRSPA 

Yogyakarta 

Ada beberapa coping yang diajarkan peksos kepada anak, yaitu; 

menangani stress yang dirasaka dengan pertimbangan rasional, 

mengendalikan diri dalam menghadapi masalah yang dihadapi, mengevaluasi 

masalah yang dihadapi. 

3. Coping religius yang diterapkan peksos dalam menurunkan perilaku bully di 

BRSPA Yogyakarta 

Coping religius yang diterapkan peksos kepada anak adalah 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 penaman coping religius sebagai salah satu 

nilai baik juga belum sepenuhnya menghilangkan perilaku bully tetapi sudah 

diterima anak. 

B. Saran 

Kerja keras yang dilakukan peksos dan balai untuk terus menanamkan 

nilai baik terhadap anak telah dilakukan semaksimal mungkin, upaya-upaya 
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yang dilakukan juga tentu hal yang sangat baik yang sudah dipertimbangkan 

dengan sangat matang. Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran untuk dipertimbangkan sebagai upaya 

untuk menurunkan perilaku bully yang dilakukan anak di BRSPA Yogyakarta. 

1. Menambah kegiatan dan bimbingan keagamaan di dalam balai.  

Anak asuh di balai merupakan anak yang tidak mendapatkan 

pengasuhan yang baik sebelumnya karena ketelantaran dalam 

pengasuhan, hal ini menyebabkan belum tertanam nilai-nilai baik budi 

pekerti, kedisiplinan juga keagamaan. Dikarenakan hal tersebut, dirasa 

perlu untuk menambah intensitas bimbingan keagamaan kepada anak, 

baik kepada anak yang beragama Islam ataupun Non Muslim. 

Memberikan edukasi keagamaan kepada anak sesuai dengan 

agama yang dianutnya merupakan hak seorang warga negara yang telah 

dimuat dalam undang-undang. Pemberian hak anak dalam mendapatkan 

edukasi keagamaan tersebut dapat dilakukan dengan penambahan tenaga 

instruktur keagamaan dan berfokus pada pemantauan dan pembinaan 

akhlak atau perilaku anak, selain itu dapat pula diselenggarakan 

bimbingan keagaaman berupa kajian dengan suasana santai bertema 

akhlak sehingga anak mendapatkan ilmu keagamaan yang lebih banyak 

lagi. Dengan adanya hal ini diharapkan anak akan memperkaya ilmu 
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keagamaan dan berujung pada perbaikan akhlak dan perilaku anak, 

sehingga angka bully diharapkan dapat menurun. 

Terkhusus bagi anak beragama Islam, dapat dilakukan bimbingan 

keagamaan dengan tema 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. 

Pemberian bimbingan keagamaan ini dapat dilakukan dengan 

melakukan kerja sama dengan lembaga Islam, sehingga balai dapat 

memberikan gambaran umum tema dan tujuan yang ingin didapat 

kemudian lembaga Islam tersebut berperan sebagai instruktur yang 

menyiapkan materi dan memberikan bimbingan tambahan kepada anak. 

Selain itu dapat pula dilakukan dengan memberikan kriteria 

khusus dalam persyaratan penerimaan peksos, bahwa peksos harus 

memiliki pemaman yang dalam mengenai agama yang dianut. 

Pengetahuan peksos mengenai agama secara lebih dalam diharapkan 
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dapat mempermudah pemberian bimbingan dengan pendekatan 

keagamaan, sehingga perilaku anak diharapkan menjadi lebih baik lagi. 

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada peksos yang beragama Non 

Islam, penambahan peksos berama Islam juga dipandang perlu untuk 

dipertimbangkan, mengingat banyaknya anak-anak muslim yang tinggal 

di balai tetapi peksos yang membimbing lebih banyak beragama Non 

Islam. Meskipun peksos Non Muslim tetap memberikan bimbingan 

keagamaan dan anak-anak dapat menerima itu, tetapi tentu saja 

pemberian keagamaan tidak dapat dilakukan secara lebih dalam karena 

pengetahuan yang kurang mengenai materi keagamaan itu sendiri. 

2. Menempatkan anak dalam wisma berdasarkan fase perkembangan 

psikologis  

Tujuan agar anak merasa tinggal bersama keluarga dan 

mendapatkan bimbingan dari seorang kakak sebagaimana yang telah 

terjadi dapat dilakukan dengan menempatkan anak untuk tinggal bersama 

anak yang lebih tua. Sayangnya pada kondisi yang ada sekarang usaha 

tersebut membuat anak menerima dan meniru perilaku bully yang 

dilakukan anak yang lebih tua, hal ini dikarenakan anak mendapatkan 

perilaku yang kasar dan berujung pada bully. 

Dengan dipisahkannya tempat tinggal berdasarkan fase 

perkembangan anak, diharapkan anak akan bermain dengan teman sebaya 
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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. 

Selain itu, anak-anak yang lebih muda tidak akan meniru apa yang 

dilakukan oleh anak yang lebih tua. Anak yang lebih tua umumnya 

mengetahui sesuatu lebih banyak dari anak-anak, dan melakukan sesuatu 

yang tidak atau belum saatnya diketahui anak-anak. Pemisahan tempat 

tinggal anak akan meminimalisir potensi peniruan perilaku tidak layak 

dari orang yang lebih besar oleh anak yang lebih kecil. 

Pengelompokan seperti ini sebagaimana yang terjadi di masala 

lalu berakibat pada kurangnya kemandirian anak. Untuk pengembangan 

kemandirian anak, dapat dilakukan bimbingan secara khusus agar 

kemandirian anak terbangun. Pemberian pengetahuan mengenai 

pentingnya kerapihan dan kebersihan dengan cara yang disukai dan 

disesuaikan dengan minat anak, misalnya dengan story telling, dapat pula 

dilakukan dengan dibimbing dan dicontohkan merapikan kamar dengan 

suasana menyenangkan. Dengan cara tersebut, diharapkan anak lebih 

mudah menerima maksud dan tujuan dari bimbingan yang diberikan. 

Selain itu diharapkan anak-anak yang telah dianggap cukup untuk 

meninggalkan wisma balita tidak dimasukan ke dalam wisma Anak 
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Terlantar, hal ini karena anak yang berasal dari wisma balita perilakunya 

lebih terkondisikan dengan baik. Jika anak dimasukan ke dalam wisma 

Anak Terlantar, perilaku anak yang sudah terkondisikan akan terpengaruh 

oleh perilaku anak-anak di wisma anak terlantar yang masih harus 

dikondisikan perilakunya. 

3. Mempertimbangkan kembali mengenai memberi kepercayaan kepada 

anak yang lebih tua untuk membimbing anak yang lebih muda. 

Dalam usaha menumbuhkan rasa tanggung jawab dan 

terbentuknya konsep keluarga diantara anak, memberikan kepercayaan 

kepada anak yang lebih tua untuk membimbing anak yang lebih muda 

sangatlah baik. Namun dengan meninjau kondisi anak yang terjadi hari 

ini, masih banyak anak yang lebih besar belum mampu untuk 

membimbing anak yang lebih muda dengan cara yang lebih baik sehingga 

berujung kepada pem-bully-an. 

Dikarekan hal tersebut maka peneliti mengajukan peninjauan 

kembali untuk memberikan kepercayaan kepada anak yang lebih tua 

untuk membimbing anak yang lebih muda, karena hal tersebut 

meningkatkan budaya serioritas dan berujung kepada terjadinya bullying. 

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 
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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. 
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4. Diselenggarakan konseling sebaya 

Mengenai pemberian kepercayaan kepada anak yang lebih tua 

untuk membimbing, jika hal tersebut harus tetap dilaksanakan maka 

sangat diperlukan adanya konseling sebaya diantara anak. 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 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. 


