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Dewasa ini salah satu wilayah yang menjadi sorotan perlindungan anak adalah 

lingkungan sekolah. Memang belum banyak kajian komprehensif tentang praktek 

tindak kekerasan di sekolah. Tetapi kenyataan yang muncul terutama di media 

massa banyak kasus kekerasan terjadi terhadap anak di sekolah. Kekerasan 

terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan atau 

emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial 

atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap 

perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap 

martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau 

kekuasaan. 

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana bentuk 

bullying yang dilakukan oleh siswa di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah. Kedua, 

Strategi apakah yang di gunakan oleh guru bimbingan konseling qur’ani untuk 

mengatasi perilaku bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah. Dan Ketiga, Apa 

yang menjadi hambatan pada bimbingan konseling qur’ani dalam mengatasi 

perilaku bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah. 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian (1) Bentuk bullying yang dilakukan oleh siswa SMA 

Negeri 1 Simeulue Tengah yaitu berupa non fisik, yaitu bullying dengan cara 

mengejek, mengucilkan, mempermalukan dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan 

hasil observasi siswa kelas X IPA 1 SMAN 1 Simeulue Tengah yang didukung 

oleh tabel 4.3. (2) Strategi bimbingan konseling qur’ani untuk mengatasi bullying 

di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah yang digunakan adalah dengan mengetahui 

terlebih dahulu akar permasalahan, dengan memberlakukan pemberian hukuman 

(punishment) kepada setiap pelaku bullying, memberikan peringatan lisan, dan 

meningkatkan mutu pendidikannya baik dibidang agama maupun di segi lainnya. 

Hal ini berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah, guru BK, dan guru PAI. 

(3) Hambatan dalam mengatasi perilaku bullying yaitu kesulitan dalam 

mengontrol perilaku siswa pada saat berada di luar sekolah dan tidak terbukanya 

siswa korban bullying untuk melapor ke guru. Hal ini berdasarkan wawancara 

dengan kepala sekolah, guru BK, dan guru PAI. 
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ABSTRACT 

These day, schools became of one the most highlighted place on child protection. 

Indeed, there is only few comprehensive study on violence in school. However, 

the risen reality particularly in the media show a lot of cases are occurred on 

children in school. Violence against children is all forms of mistaken treatment 

physically and emotionally: sexual abuse, neglection, or commercial exploitation 

and so forth that cause a direct or potential molestation over the children 

development, health, and survival as well as those against his/her value in the 

context of a responsible relationship, credence, or powers. 

The prominent problem in the research is first, what kind of bullying forms are 

done by student of SMA Negeri 1 middle Simeulue. Second, what strategy 

applied by the qur’ani counselor of the school overcoming the act of bullying in 

the school. And third, what kind of obstacles are faced during the qur’ani 

counseling coping with the act of bullying in the school. 

The research method is qualitative and the research are typically a descriptive 

qualitative while data are collected through observation, interview, and 

documentation. 

The result of the research are as follow (1) The act of bullying conducts by the 

student of SMA Negeri 1 middle Simeulue are non-physically include derisiving 

(mocking), excommunicating, embarrassing, and the equivalent. This are based on 

observation at grade X IPA 1 of the school supported by table 4.3 (2) The applied 

strategy of the qur’ani counseling overcoming the bully are initiated by 

acknowledging the source of problem, punishing the doer of bullying, verbal 

admonitions, and increase the education quality both through the religious and 

other non-religious aspects. This are based on interview of the school head master, 

the counselor, and the teacher of Islamic course. (3) The obstacles in coping with 

the act of bullying are include the difficulty of controlling the student behavior 

outside the schools and the closure of bullying victim to notify the teacher. This 

are also based on interview of the school head master, the counselor, and the 

teacher of Islamic course. 

 نبذة خمتصرة
اليوم ، أأصبحت املدارس واحدة من أأبرز الأماكن يف جمال حامية الطفل. ومع ذكل ، ال يوجد سوى عدد قليل من 

ل االإعالم ، هناك العديد من ادلراسات الشامةل حول العنف يف املدارس. ومع ذكل ، يف الواقع ، وخاصة يف وسائ

ن العنف ضد الأطفال هو لك أأشاكل سوء املعامةل اجلسدية  حاالت العنف اليت حتدث يف الأطفال يف املدرسة. اإ

والعاطفية ، أأي التحرش اجلنيس واالإهامل والاس تغالل وغري ذكل من الأمور اليت تؤثر عىل منو الأطفال وحصهتم 

 س ياق عالقة مسؤوةل وثقة وقوة. وبقاهئم ، وكذكل عىل كرامهتم يف
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مدرسة علية الأول س مييلو  املشلكة الرئيس ية يف ادلراسة يه ، أأوال ، ما هو نوع من التمنر اذلي يقوم به الطالب من

. اثنيا ، ما يه الاسرتاتيجيات اليت يطبقها املستشارون يف املدارس للتغلب عىل هذه البلطجة. واثلثًا ، ما يه  الوسط

سداء املشورة قر العقبات ا  يف التعامل مع سلوك البلطجة يف املدارس. نيةليت تواهجها أأثناء اإ

طريقة البحث نوعي ، وهذا النوع من البحث هو نوعي وصفي. يمت مجع البياانت من خالل املالحظة واملقابالت 

 والواثئق.

مدرسة علية الأول رس املتوسطة يف ( الرتهيب اليت يقوم هبا طالب املدا١نتاجئ هذه ادلراسة عىل النحو التايل )

الفصل يف شلك غري مادي ، ويه السخرية والطرد واملهينة وغري ذكل. يعمتد هذا عىل املالحظات يف  س مييلو الوسط

يف حتديد مصدر املشلكة ومعاقبة  يةن أأ تمتثل اسرتاتيجية املشورة القر  (٢)٤.٣ مدعومة ابجلدول وهو  من املدرسة الأول 

التمنر والتحذيرات الشفهية وحتسني جودة التعلمي من خالل اجلوانب ادلينية وغري ادلينية. يعمتد هذا عىل املقابالت مع 

( مشلكة التغلب عىل سلوك البلطجة هو صعوبة التحمك يف سلوك ٣املدراء واملستشارين ومدريس ادلورة االإسالمية. )

ىل مقابالت مع مدراء ومستشارين  الطالب خارج غالق حضااي االإساءة الإعالم املعمل. ويستند هذا أأيًضا اإ املدرسة واإ

 ومدرسني لدلروس االإسالمية.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini salah satu wilayah yang menjadi sorotan perlindungan anak 

adalah lingkungan sekolah. Memang belum banyak kajian komprehensif tentang 

praktek tindak kekerasan di sekolah. Tetapi kenyataan yang muncul terutama di 

media massa banyak kasus kekerasan terjadi terhadap anak di sekolah. Kekerasan 

terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan atau 

emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial 

atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap 

perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap 

martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau 

kekuasaan.1 

Kekerasan antar siswa juga kerap terjadi yaitu berupa bullying yang 

merupakan perilaku agresif dan menekan dari seseorang yang lebih dominan 

terhadap orang yang lebih lemah, dimana seorang siswa atau lebih secara terus-

menerus melakukan tindakan yang menyebabkan siswa lain menderita. Kekerasan 

yang terjadi dapat berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, 

menjambak dan lain-lain. 

Menurut Andrew Mellor, Ratna Djuwita, dan Komarudin Hidayat dalam 

seminar “Bullying”: Masalah Tersembunyi Dalam Dunia Pendidikan di 

Indonesia” di Jakarta tahun 2009, mengatakan bullying terjadi akibat faktor 

                                                             
1Wiyani, Novan; 2012  dalam buku “Save Our Children From School Bullying” 

hasil penelitian  UNICEF 2002 
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lingkungan keluarga, sekolah, media masa, budaya dan peer group. Bullying juga 

muncul oleh adanya pengaruh situasi politik dan ekonomi yang koruptif.2 

a. Faktor Keluarga 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap orang tua yang terlalu 

berlebihan dalam melindungi anaknya, membuat mereka rentan terkena bullying.3 

Pola hidup orang tua yang berantakan, terjadinya perceraian orang tua, orang tua 

yang tidak stabil perasaan dan pikirannya, orang tua yang  saling mencaci maki, 

menghina, bertengkar dihadapan anak-anaknya, bermusuhan dan tidak pernah 

akur, memicu terjadinya depresi dan stres bagi anak. Seorang remaja yang tumbuh 

dalam keluarga yang menerapkan pola komunikasi negatif seperti sarcasm 

(sendirian tajam) akan cendrung meniru kebiasaan tersebut dalam kesehariannya.4 

b. Faktor Sekolah 

Menurut Setiawati (seperti dikutip dari usman), kecendrungan pihak sekolah 

yang sering mengabaikan keberadaan bullying menjadikan siswa yang menjadi 

pelaku bullying semakin mendapatkan penguatan terhadap perilaku tersebut.5 

Selain itu, bullying dapat terjadi di sekolah jika pengawasan dan bimbingan etika 

dari para guru rendah, sekolah dengan kedisiplinan yang sangat kaku, bimbingan 

yang tidak layak dan peraturan yang tidak konsisten.6 Dalam penelitian oleh 

                                                             
2 Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying: 3 Cara..., h.5 
3 Masdin, Fenomena Bullying dalam Pendidikan, Jurnal Al-Ta’dib Vol. 6 No. 2, 2013, h. 

79 
4 Irvan Usman, Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan 

Perilaku Bullying, Humanitas Vol. X No. 1, 2013, h. 51 
5 Irvan Usman, Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan 

Perilaku Bullying, h. 52 
6 Levianti, Konformitas dan Bullying  Pada Siswa, Jurnal Psikologi Vol. 6 No. 1, 2008, 

h. 6 
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Adair, 79% kasus bullying di sekolah tidak dilaporkan ke guru atau orang tua.7 

Siswa cenderung untuk menutup-nutupi hal ini dan menyelesaikannya dengan 

teman sepermainannya di sekolah untuk mencerminkan kemandirian. 

c. Faktor Media Massa 

Saripah mengutip sebuah survey yang dilakukan Kompas (seperti yang 

dikutip dari Masdin) yang memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-

adegan film yang ditontonnya, umumnya mereka meniru gerakannya (64%) dan 

kata-katanya (43%).8 Hal ini dapat menciptakan perilaku anak yang selanjutnya 

memicu terjadi bullying yang dilakukan oleh anak-anak terhadap teman-temannya 

di sekolah. 

d. Faktor Budaya 

Faktor kriminal budaya menjadi salah satu penyebab munculnya perilaku 

bullying.9 Suasana politik yang kacau, perekonomian yang tidak menentu, 

prasangka dan diskriminasi, konflik dalam masyarakat, dan ethnosentrime,10 hal 

ini dapat mendorong anak-anak dan remaja menjadi seorang yang depresi, stress, 

arogan dan kasar. 

e. Faktor Teman Sebaya 

Menurut Benites dan Justicia tahun 2006 ( seperti dikutip dari Usman), 

kelompok teman sebaya (genk) yang memiliki masalah di sekolah akan 

memberikan dampak yang buruk bagi teman-teman lainnya seperti berperilaku 

                                                             
7 Ponny, Retno Astuti, Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada 

Anak, h. 8 
8 Masdin, Fenomena bullying dalam Pendidikan, 2013, h. 80 
9 Masdin, Fenomena Bullying dalam Pendidikan, h. 80 
10 Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) Cet. 5, h. 270 
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dan berkata kasar terhadap guru atau sesama teman dan membolos.11 Anak-anak 

ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman disekitar rumah, kadang kala 

terdorong untuk melakukan bullying.  

Strategi dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan secara efektif  dan efesien.12 Istilah strategi pada awalnya dipakai 

dalam dunia militer. Seseorang yang ingin memenangkan suatu peperangan, maka 

ia harus terlebih dahulu mengetahui kekuatan yang dimiliki baik kualitas maupun 

kuantitas. Setelah semua diketahui, lalu disusunlah suatu siasat perang yang 

berupa taktik, teknik dan waktu melakukan serangan terhadap musuh. Akan 

tetapi, penyusunan strategi memperhitungkan berbagai faktor, baik internal 

maupun ekternal. Untuk itulah suatu strategi digunakan untuk memperoleh 

keberhasilan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu peperangan. 

Selain itu, strategi disebut juga sebagai seni yaitu seni dalam membawa 

pasukan ke medan tempur dalam posisi yang paling menguntungkan.13 Dalam 

perkembangannya, strategi sudah menjadi ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari 

dan dipakai pada setiap hal yang memiliki tujuan, termasuk dalam mengatasi 

bullying. 

Menurut M. Hamdani,14 teori konseling dalam islam adalah landasan 

berpijak yang benar tentang bagaimana proses konseling itu dapat berlangsung 

baik dan menghasilkan perubahan-perubahan positif pada klien mengenai cara dan 

                                                             
11 Irvan Usman, Kepribadian, Komunikasi, Kelompok Teman Sebaya, Iklim Sekolah dan 

Perilaku Bullying, h. 5 
12 W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 1. 
13 W. Gulo, Strategi Belajar..., h. 2. 
14 M. Hamdani Bakran. 2001. Konseling dan Psikoterapi Islam. Yogyakarta: Fajar 

Pustaka Baru. 
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paradigma berpikir, cara menggunakan potensi nurani, cara berperasaan, cara 

berkeyakinan dan cara bertingkah laku berdasarkan wahyu (Al-Qur’an) dan 

paradigma hadist (As-Sunnah). Teori konseling dalam qur’ani tersebut adalah: 

a. Teori Al-Hikmah 

b. Teori Al-mau'izhoh Al-Hasanah 

c. Teori Al-Mujadalah 

Secara garis besar, kegiatan bimbingan dan konseling dilakukan untuk 

mencapai tujuan, yaitu membantu individu agar mengetahui, mengenal dan 

memahami dirinya sesuai dengan hakekatnya, serta mengajak seseorang untuk 

kembali mengenali dirinya secara fitrah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

yang berbunyi: 

                                   

                   

Artinya: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui”(Q.S. Ar-Ruum: 30). 

 

Sehingga melalui dasar ayat ini semakin memperkuat peneliti bahwa 

konseling yang melibatkan agama sangat penting, Allah mengancam manusia 

ketika manusia itu tidak mengoptimalkan kefitrahannya yakni dalam al-Qur’an 

sebagai berikut. 
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Artinya: 

  “Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang mengada-adakan 

dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? dan Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang zalim” (Q.S. Ash-Shaff: 7). 

 Al-Qur’an dan Sunnah Rasul merupakan landasan utama bagi bimbingan 

dan konseling, yang juga dalam pengembangannya dibutuhkan landasan yang 

bersifat filsafat dan keilmuan. Al-Qur’an di sebut juga dengan landasan 

“naqliyah” sedangkan landasan lain yang dipergunakan oleh bimbingan dan 

konseling Islami yang bersifat “aqliyah”. Dalam hal ini filsafat Islam dan ilmu 

atau landasan ilmiah yang sejalan dengan ajaran Islam. 

 Berdasarkan hasil observasi awal di SMAN 1 Simeulue Tengah, terdapat 

beberapa permasalahan dalam peroses kegiatan belajar mengajar di sekolah 

tersebut. Adapun masalah yang sering dialami siswa SMAN 1 Simeulue Tengah 

adalah masih sering terjadi tindakan bullying dilakukan siswa, seperti mengejek, 

memukul dan lain sebagainya. Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah dalam 

bullying yang dialami para siswa harus segera ditanggapi agar tidak 

mempengaruhi kualitas pendidikan dalam mempersiapkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. 

 Dengan demikian, permasalahan bullying yang dihadapi siswa dalam 

peroses kegiatan belajar mengajar harus segera diteliti dengan cermat dan 

seksama demi perbaikan dan peningkatkan mutu pendidikan. Maka dalam hal ini 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peran sekolah dalam 
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mengatasi bullying terhadap siswa di SMAN 1 Simeulue Tengah. Beranjak dari 

latar belakang diatas, maka penulis mencoba meneliti dengan judul : “Strategi 

Bimbingan Konseling Qur’ani Untuk Mengatasi Bullying Di SMAN 1 

Simeulu Tengah”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka penulis 

merumuskan masalah penulisan adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk bullying yang dilakukan oleh siswa di SMAN 1 

Simeulue Tengah ? 

2. Strategi apakah yang digunakan oleh guru bimbingan konseling qur’ani 

untuk mengatasi perilaku bullying di SMAN 1 Simeulue Tengah ? 

3. Apa yang menjadi hambatan pada bimbingan konseling qur’ani dalam 

mengatasi perilaku bullying di SMAN 1 Simeulue Tengah ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan mempunyai tujuan yang 

memberi arah bagi pelaksanaan penelitian dan suatu harapan tertentu yang ingin 

dicapai melalui penelitian tersebut. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis 

mempunyai tujuan yang hendak dicapai yaitu : 

1. Untuk mengetahui bentuk bullying yang dilakukan oleh siswa di SMAN 1 

Simeulue Tengah. 

2. Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh guru bimbingan 

konsling qur’ani untuk mengatasi bullying di sekolah SMAN 1 Simeulue 

Tengah. 
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3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pada bimbingan konseling qur’ani 

dalam mengatasi perilaku bullying di SMAN 1 Simeulue Tengah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran dalam mengatasi bullying dilingkungan sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru Bimbingan Konseling (BK) 

Bagi guru bimbingan konseling hasil penelitian ini dapat bermanfaat 

dalam mengatasi bullying dilingkungan sekolah. 

b. Bagi penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah pengetahuan dalam 

rangka mengatasi bullying pada siswa dimasa yang akan datang. 

E. Penjelasan Istilah 

Untuk memperjelas pengertian yang terkandung dalam judul penelitian 

diatas, maka akan penulis kemukakan arti dari pada judul penelitian tersebut, 

dengan maksud memberi gambaran secara jelas dan tidak terjadi salah tafsir 

terhadap judul penelitian tersebut. Adapun penjelasan judul yang dimaksud adalah 

sebagai berikut: 

1. Strategi 

Secara bahasa (Etimologi) strategi sendiri berasal dari bahasa yunani, 

yaitu‘strattegeia’ atau sering sisebut ‘stratos’ yang berarti militer dan ‘ag’ yang 

artinya memimpin. Berdasarkan pemaknaan ini, maka kata strategi pada awalnya 
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bukan kosakata dari disiplin ilmu menejemen, namun lebih dekat dengan bidang 

kemiliteran.15 Strategi sendiri bisa diartikan dengan konsep dan atau upaya untuk 

mengerahkan dan mengarahkan potensi dan sumberdaya kedalam rangkaian 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.16 

Istilah strategi berasal dari kata benda strategos yang merupakan gabungan 

kata dari stratos (militer) dan ago (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego 

berarti merencanakan (to plan)17. Dalam bahasa inggris, strategi disebut dengan 

strategy yang berarti plan intended to achieve a particular purpose.18 

Strategi yang dimaksud oleh penulis dalam skripsi ini adalah cara atau 

metode yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling qur’ani dalam membantu 

siswa untuk mengatasi masalah bullying yang dialami siswa demi meningkatkan 

proses belajar mengajar. 

2. Bimbingan Konseling Qur’ani 

a. Pengertian Bimbingan dan Konseling 

Membicarakan suatu masalah terlebih dahulu kita harus mengerti tentang 

pengertian masalah yang akan kita bicarakan. Secara etimologis kata bimbingan 

merupakan terjemahan dari kata “Guidance” berasal dari kata kerja “to guide” 

yang mempunyai arti “menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun 

membantu”. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat 

diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. 

                                                             
15 Triton PB, Marketing Strategic Meningkatkan Pangsa Pasar dan Daya Saing, 

(Yogyakarta:tugu publisher,2008), h. 12 
16 Samsul munir amin, Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam,(Jakarta:AMZAH,2008), h. 

165 
17 Achmad Juntika Nurihsan, (2012), Strategi Layanan Bimbingan Dan Konseling (Edisi 

Revisi), Bandung: PT. Refika Aditama, h. 9 
18 Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (2008), h. 439 
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Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, bimbingan adalah petunjuk 

(penjelasan) cara mengerjakan sesuatu; tuntunan. Makna bimbingan dalam 

tinjauan terminologi (istilah) banyak dijumpai dalam literatur-literatur bimbingan 

dan konseling diantaranya Dewa Ketut Sukami19 menyatakan bahwa “Bimbingan 

dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang 

dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami 

dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak 

secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, 

dan masyarakat dan kehidupan pada umumnya. 

Istilah konseling berasal dari bahasa Inggris “to counsel” yang secara 

etimologis berarti “to give advice”, atau memberi saran atau nasehat. Istilah 

bimbingan selalu dirangkai dengan istilah konseling. Hal ini disebabkan karena 

bimbingan dan konseling itu merupakan suatu kegiatan yang integral. Konseling 

salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan diantara beberapa teknik lainnya, 

namun konseling  sebagaiman dikatakan oleh Roger20 sebagai berikut: 

“counseling is a series of direct contacts with the individual which aims to 

offer him assistance in changing his attitude and behaviour”. Konseling adalah 

serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk 

membantunya dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. 

Dalam Kamus Besar Indonesia, konseling adalah pemberian bantuan dari 

konselor kepada konseli sedemikian rupa sehingga pemahaman terhadap 

                                                             
19 Dewa Ketut Sukardi, 2000. Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan 

Konseling di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta. 
20 Carl Rogers , Counseling and Psychotherapy,(Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 232 
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kemampuan diri sendiri meningkat dalam memecahkan berbagai masalah; 

penyuluhan. 

Makna konseling dalam tinjauan terminologi (istilah) banyak dijumpai 

dalam literatur-literatur bimbingan dan konseling antara lain menurut C. Patterson 

yang dikutip oleh M. Hamdani Bakran Adz Dzaky21 mengemukakan bahwa 

konseling adalah proses yang melibatkan hubungan antara pribadi antara seorang 

terapis dengan satu atau lebih klien dimana terapis menggunakan metode-metode 

psikologis atas dasar pengetahuan sistematik tantang kepribadian manusia dalam 

upaya meningkatkan kesehatan mental klien. 

Bimbingan Konseling Qur’ani adalah suatu proses pemberian bantuan 

kepada klien yang berupa informasi yang bersifat preventif sehingga klien dapat 

memahami dirinya dan dapat mengenali lingkungannya.22 Menurut Komarudin, 

konseling qur’ani adalah proses pemberian bantuan yang berdasarkan Qur’an dan 

Hadist, untuk menjadi penerang bagi seluruh umat manusia. Guna mengantarkan 

manusia kepada kebahagiaan lahir batin dunia akhirat.23 

3. Bullying 

a. Pengertian Bullying24 

Bullying berasal dari kata Bully, yaitu “ancaman”. Bullying merupakan 

ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang umumnya lebih 

                                                             
21 Adz-Dzaky, M. Hamdani Bakran 2000. Konseling dan Psikoterapi Islam, Cet. Ke-2. 

Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.  
22 Sofyan S Willis, Konseling Individual, Teori dan Praktek (Bandung: CV Alfabeta, 

2010), hal. 6 
23 Komaruddin, dkk, Dakwah dan Konseling Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 

2008), hal. 54-55 
24 Ponny Retno Astuti, Meredam Bullying 3 cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada 

Anak. (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), hal. 3 
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lemah atau “rendah” dari pelaku, hal ini menimbulkan gangguan psikis bagi 

korbannya berupa stress. Yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis, 

atau keduanya : misalnya susah makan, sakit fisik, ketakutan, rendah diri, depresi, 

cemas, dan lainnya. Korban tindakan bullying biasanya disebut bully atau bully 

girl. 

Secara etimologi kata bullying berarti penggertak, orang yang 

mengganggu orang yang lemah. Istilah bullying dalam bahasa Indonesia bisa 

menggunakan menyakat, yang berasal dari  kata sakat dan pelakunya disebut 

penyakat. Menyakat berarti mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain. 

Sedangkan secara terminologi menurut Olweus, mengatakan bahwa bullying 

adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak 

nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang, repeated during 

successiveencounters. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bullying 

adalah perilaku negatif berupa kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang 

dilakukan secara berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat 

merugikan orang lain.25 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar dalam penelitian dan pembahasan skripsi ini mudah untuk dibaca dan 

dipahami sebagaimana prosedur penelitian skripsi, maka peneliti menyusun 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

                                                             
25 Astuti, P.R. 2008. Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada Anak. 

Google Books (Diakses Pada: Rabu, 11 Januari 2017. Pukul 21.27 WIB). 
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Bab I Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, dan Sistematika 

Pembahasan. 

Bab II Landasan Teoritis, yang meliputi: Konsep Bimbingan Konseling 

Qur’ani, Bullying, Konsep Islami Bimbingan Konseling Qur’ani Dalam 

Mengatasi Bullying Menurut Ulama-ulama, Strategi Bimbingan Konseling 

Qur’ani Dalam Mengatasi Bullying. 

Bab III Metode Penelitian yang meliputi: Rancangan Penelitian, Subyek 

Penelitian/populasi dan Sampel Penelitian, Istruman Pengumpulan Data, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang meliputi: Gambaran 

Umum SMAN 1 Simeulue Tengah, Bagaimana bentuk bullying yang dilakukan 

oleh siswa di SMAN 1 Simeulue Tengah, Strategi apakah yang digunakan oleh 

guru bimbingan konseling qur’ani untuk mengatasi perilaku bullying di SMAN 1 

Simeulue Tengah, Apa yang menjadi hambatan pada bimbingan konseling qur’ani 

dalam mengatasi perilaku bullying di SMAN 1 Simeulue Tengah, Analisis Data 

Penelitian. 

Bab V Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

 

A. Konsep Bimbingan Konseling Qur’ani 

1. Pengertian Bimbingan Konseling Qur’ani 

  Kata konseling dalam bahasa Arab adalah al-Irsyad atau al-Istisyarah, dan 

kata bimbingan disebut At-Taujih. Dengan demikian, Guidance and 

Counselling dialih bahasakan menjadi At-Taujih wa al-Irsyad atau at-Taujih wa 

al-Istisyarah. Secara etimologi kata  Irsyad berarti al-Huda, ad –Dalah yang 

dalam bahasa Indonesia berarti; petunjuk, sedangkan kata al -Istisyarah 

berarti; Talaba Min al-Mansyurah/an-Nasihah, dalam bahasa Indonesia berarti; 

minta nasehat/konsultasi.1 

  Kata al-Irsyad menjadi satu dengan al-Huda dapat dilihat dalam surah al-

Kahfi ayat 17, yang berbunyi: 

                             

                                       

          

Artinya: 

 

  “Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka 

ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri 

sedang mereka berada dalam tempat yang Luas dalam gua itu. itu adalah 

sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk 

oleh Allah, Maka Dialah yang mendapat petunjuk; dan Barang siapa yang 

disesatkan-Nya, Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpinpun yang 
dapat memberi petunjuk kepadanya.” (Q.S. Al-Kahfi: 17). 

                                                             
1 Wilda Yulis, Sikap Calon Konselor Terhadap Konseling Islam, (Skripsi pada Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Bimbingan dan Konseling STAIN Batusangkar, 2013. 

Tidak dipublikasikan), h. 25 
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  kata al-Irsyad secara sendiri dapat dilihat dalam surah al-Jin ayat 2, yang 

berbunyi: 

                          

Artinya: 

  “(yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar, lalu Kami beriman 

kepadanya. dan Kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun 

dengan Tuhan Kami,”. (Q.S. Al-Jin: 2). 

 

  Sementara Bimbingan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap 

individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, 

sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.2 

  Konseling Islam akan menjalin hubungan personal antara dua pihak 

manusia, satu pihak ingin memecahkan/menyelesaikan masalah dan satu pihak 

lagi membantu memecahkan atau menyelesaikan masalah. Hasil seminar 

bimbingan dan konseling Islami yang diselenggarakan oleh UII di Yogyakarta 

pada tahun1985 didapat sebuah rumusan bahwa “konseling Islam adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar menyedari kembali eksistensinya 

sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat”.3 

  Sejalan dengan hal itu, Hellen mengungkapkan bahwa konseling Islam 

adalah suatu usaha mebantu individu dalam menanggulang penyimpangan 

perkembangan fitrah beragama yang dimilikinya, sehingga ia kembali menyadari 

perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi dan berfungsi untuk mengabdi 

                                                             
2 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 

4 
3 Saiful Akhyar Lubis, Konseling Islam, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), h.85 
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kepada Allah SWT sehingga akhirnya tercipta kembali hubungan yang baik 

dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta.4 

  Berpijak pada beberapa pendapat diatas dapat kita pahami bahwa 

konseling Islam adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang konselor 

kepada klien agar klien dapat menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan 

al-Qur’an dan Hadist sebagai pedoman untuk bertindak. Senada dengan hal 

tersebut, Tohari Musnamar mengemukakan bahwa bimbingan dan konseling 

Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali 

akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan 

ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan 

akhirat.5 

  Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konseling Islam 

merupakan sebuah proses konseling yang menjadikan al-Qur’an dan Sunnah 

sebagai pedoman agar individu tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dan 

menyadari keberadaannya sebagai makhluk Allah SWT. 

2. Bidang-bidang Bimbingan Konseling Qur’ani 

Kalau dalam menentukan bidang-bidang pelayanan bimbingan dan 

konseling ini mengikuti dimensi yang ada pada manusia sebagai makhluk 

multidimensi, maka bidang pelayanan bimbingan dan konseling Islami bisa pula 

dikembangkan. Kalau manusia multidimensi itu adalah makhluk jasmani, rohani, 

beragama, berakhlak, social, berakal dan estetika, tentu ada pula bidang 

                                                             
4Hallen. A, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2012), h.22 
5Tohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, 

(Yogyakarta:Elsaq Press, 2007), h.5 
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bimbingan jasmani, bimbingan agama, bimbingan estetika, bimbingan 

pengembangan akal.6 

Yahya Jaya menyatakan ada 4 jenis bidang bimbingan dan konseling 

Islami sesuai dengan pembagian aspek agama Islam itu sendiri. Dalam wujud 

yang lebih jelas keempat ruang lingkup bidang pelayanan bimbingan dan 

konseling Islami itu dapat dikemukakan sebagai berikut:7 

a. Bidang Bimbingan Aqidah 

Secara etimologis kata ‘aqidah berasal dari bahasa Arab. ‘Aqidah berakar 

dari kata ‘aqada-ya’qidu-‘aqdan-‘aqidatan. ‘Aqdan berarti simpul, ikatan, 

perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi ‘Aqidah berarti keyakinan.8 

Relevansi antara arti kata ‘aqdan dan ‘aqidah adalah keyakinan itu tersimpul 

dengan kokoh didalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian.9 

Senada dengan hal ini Mahrus mengatakan bahwa kata ‘aqidah ini sering juga 

disebut ‘aqo’id yaitu kata plural (jama’) dari ‘aqidah yang artinya simpulan. Kata 

lain yang serupa adalah I’tiqod yang mempunyai arti kepercayaan. Dari ketiga 

kata ini, secara sederhana dapat dipahami bahwa ‘aqidah adalah sesuatu yang 

dipegang teguh dan terhunjam kuat didalam lubuk jiwa.10 

 

 

                                                             
6 http://sarkomkar.blogspot.com/2009/02/jenis-jenis-layanan-bimbingan-dan.html (7 

November 2014). 
7Yahya Jaya, Bimbingan dan Konseling Agama Islam, (Padang: Angkasa Raya, 2004), 

hal. 108 
8Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 

953. 
9Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, Cet. XIV (Yogyakarta: LPPI (Lembaga 

Pengkajiandan Pengamalan Islam), 2011), h. 1. 
10Mahrus,  Aqidah,  (Jakarta: Sirektorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama 

RI, 2009), h. 4  

http://sarkomkar.blogspot.com/2009/02/jenis-jenis-layanan-bimbingan-dan.html%20(7
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Secara terminologi ‘Aqidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh 

hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya sehingga menjadi suatu keyakinan yang 

teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan.11 

Dengan kata lain, keimanan yang pasti tidak terkandung suatu keraguan apapun 

pada orang yang meyakininya. Selain itu, harus sesuai dengan kenyataannya, yang 

tidak menerima keraguan atau prasangka. Jika hal tersebut tidak sampai pada 

tingkat keyakinan yang kokoh, maka tidak dinamakan ‘aqidah. Dinamakan 

‘aqidah, karena orang itu mengikat hatinya diatas hal tersebut.12 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam pengertian ‘Aqidah Islam 

adalah suatu sistem kepercayaan Islam yang mencakup di dalamnya keyakinan 

kepada Allah SWT dengan jalan memahami nama-nama dan sifat-sifatnya, 

keyakinan terhadap Malaikat, Nabi-nabi, Kitab-kitab Suci, serta hal-hal 

eskatologis13 atau kehidupan di akhirat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dan 

hadis Rasulullah tentang iman sebagai berikut: 

Friman Allah SWT dalam surat Al-Anfaal ayat 2-4 yang berbunyi: 

                                     

                              

                        

 

 

                                                             
11Syauqi Dhaif, Al-Mu’jam Al-Washith, (Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah (Mesir), 

2011), hal. 614 
12Hasan al-Banna, Majmu’atu ar-Rasail, (Bairut: Muassasah ar-Risalah, tt), hal. 465. 
13Yunahar Ilyas, Kuliah Aqidah Islam, Cet. XIV (Yogyakarta: LPPI (Lembaga 

Pengkajiandan Pengamalan Islam), 2011), h. 4 
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Artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila 

disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat-

Nya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah 

mereka bertawakkal. Yaitu orang-orang yang mendirikan shalat dan yang 

menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah 

orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. mereka akan memperoleh 

beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (nikmat) 

yang mulia.” (Q.S. Al-Anfaal: 2-4). 

 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang-orang munafik itu tiada sesuatu pun 

dari sebutan nama Allah yang dapat mempengaruhi hati mereka untuk mendorong 

mereka mengerjakan hal-hal yang difardhukan-Nya.14 Mereka sama sekali tidak 

beriman kepada sesuatu pun dari ayat-ayat Allah, tidak bertawakal, tidak shalat 

apabila sendirian, dan tidak menunaikan zakat harta bendanya. Maka Allah 

menyebutkan bahwa mereka bukan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah 

SWT menyebutkan sifat orang-orang mukmin melalui firman-Nya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila 

disebut Allah gemetarlah hati mereka. Karena itu, maka mereka mengerjakan hal-

hal yang difardhukan-Nya.dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, 

bertambahlah iman mereka (karenanya). Maksudnya, kepercayaan mereka makin 

bertambah tebal dan mendalam.dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yakni 

mereka tidak mengharapkan kepada seorang pun selain-Nya. Demikianlah sifat 

orang yang beriman dengan sesungguhnya, yaitu orang yang apabila disebut Allah 

gemetarlah hatinya karena takut kepada-Nya, lalu mengerjakan semua perintah-

                                                             
14 Alimamabul Fida Ismail, Ibnu Katsir Addimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, Sinar    Baru 

Algensindo. 1991. 

file:///C:/Users/You-ShucX/Downloads/Downloads/TUGAS%20TAFSIR%20QURAN%20JUZ%209.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/You-ShucX/Downloads/Downloads/TUGAS%20TAFSIR%20QURAN%20JUZ%209.doc%23_ftn1
file:///C:/Users/You-ShucX/Downloads/Downloads/TUGAS%20TAFSIR%20QURAN%20JUZ%209.doc%23_ftn1
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Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya.15 Melalui ayat ini Allah SWT 

menyinggung amal perbuatan mereka yang beriman, setelah terlebih dahulu 

menyebutkan perihal keyakinan dan aqidah mereka. Amal perbuatan ini 

mengandung semua kebajikan, yaitu mendirikan shalat yang merupakan hak Allah 

SWT. Sehubungan dengan hal ini Muqatil ibnu Hayyan mengatakan, mendirikan 

shalat artinya  memelihara waktu-waktu penunaiannya; menyempurnakan 

bersucinya, melakukan ruku’ dan sujudnya dengan sempurna, membaca al-Qur'an 

di dalamnya, serta membaca tasyahhud dan salawat untuk Nabi saw.16 

Aqidah memiliki enam Aspek yaitu keimanan pada Allah, pada para 

Malaikat-Nya, iman kepada para Rasul utusan-Nya, pada hari akhir, dan iman 

kepada ketentuan yang telah dikehendaki-Nya. Apakah ini takdir baik atau takdir 

buruk. Dan seluruh Aspek ini merupakan hal yang gaib. Kita tidak mampu 

menangkapnya dengan panca indra kita.17 

Seperti yang telah dijelaskan di atas maka kita akan menemukan lima pola 

dasar pembinaan aqidah anak seperti : Menanamkan Keimanan Pada Allah, 

Menanamkan Keimanan Adanya Malaikat, Menanamkan Keimanan Pada Kitab-

kitab Allah, Menanamkan Keimanan Pada Rasul, Menanamkan Keimanan 

Adanya Hari Akhir.. 

Imam Al-Gazali menjelaskan secara khusus bagaimana menanamkan 

keimanan pada anak. Belaiau berkata, “Langkah pertama yang bisa diberikan 

kepada mereka dalam menanamkan keimanan adalah dengan memberikan 

                                                             
15http://aliph.wordpress.com/2007/01/23/pengertian-iman-menurut-ahlus-sunnah-

waljamaah 
16http://abumushlih.com/definisi-iman.html/Al-Qur’an Digital version 2.1 
17 Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Cet.II; Kairo: Al-

Bayan,1988), h. 109 

http://abumushlih.com/definisi-iman.html/Al-Qur'an
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hafalan. Sebab proses pemahaman harus diawali dengan hafalan terlebih dahulu. 

Ketika anak hafal akan sesuatu kemudian memahaminya, akan tumbuh dalam 

dirinya sebuah keyakinan dan akhirnya anak akan membenarkan apa yang telah 

dia yakini sebelumnya. Inilah proses pembenaran dalam sebuah keimanan yang 

dialami anak pada umumnya.18 

Adapun langkah-langkah yang mesti kita lakukan untuk membentuk 

Aqidah anak adalah sebagai berikut: 

1. Menanamkan Keimanan Pada Allah 

Diriwayatkan oleh Al- Hakim dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 

 افتحوا على صبيانكم اول كلمة الاله اال هللا

Artinya: 

“Bukakanlah untuk anak-anak kalian pertama kalinya dengan kalimat “La 

Ilaha Illallah (tiada sesembahan yang hak kecuali Allah)” (HR. Al-Hakim).19 

 

Tujuan dari memperdengarkan dan mengajarkan kalimat tauhid ini agar 

pertama kali yang didengar anak yang baru lahir adalah kalimat tauhid. Jadikan 

suara yang didengar pertama oleh mereka adalah pengetahuan tentang Allah, 

keesaan-Nya. Mengajarkan kalimat tauhid sejak dini juga dilakukan dengan 

memperdengarkan adzan di telinga kanan dan iqomah di telinga 

kiri. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, beliau mengatakan:  

 أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد ، فأذن في أذنه اليمنى ، وأقام في أذنه اليسرى

 

 

                                                             
18Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Cet.II; Kairo: Al-

Bayan,1988), h. 110 
19 Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Cet.II; Kairo: Al-

Bayan,1988), h. 115 
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Artinya: 

 

“Bahwa Nabi SAW telah menyuarakan adzan pada telinga al-Hasan bin 

‘Ali pada hari beliau dilahirkan maka beliau adzan di telinga kanan dan iqamat 

di telinga kiri.” (Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman). 

 

Mengenalkan Allah pada anak usia di bawah 3 tahun juga dapat dilakukan 

dengan terus menerus melafadzkan kalimat thoyyibah. Seperti mengucapkan 

Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akabar disertai dengan aktivitas yang 

dilakukan sehingga anak bisa menyambungkan bacaan dan aktivitasnya. Misalnya 

Alhamdulillah diucapkan sebagai wujud rasa syukur ketika selesai melakukan 

aktivitas tertentu. Subhanallah dilafadzkan jika melihat ciptaan Allah dan 

sebagainya. Selain itu anak juga mulai dapat dikenalkan Allah melalui ciptaan-

Nya. Anak-anak seusia ini sangat senang dengan binatang. Anak bisa kita ajak ke 

kebun binatang, mendengarkan suara-suara binatang, bernyanyi dan lain-

lain.Tentang siapa Allah, ajarkan Surat Al-Ikhlas dengan artinya, dan juga lagu-

lagu yang syairnya dapat mengenalkan anak pada Allah SWT. 

Ketika anak telah memasuki umur empat tahun, Kita harus mengajari anak 

bahwa “Allah itu satu, tidak ada sekutu bagi-Nya, hanya Dia yang berhak 

disembah, Allah Maha Suci tidak ada sesuatu yang seperti-Nya dan Allah itu 

melihat kita dimanapun kita berada. Dialah Maha pencipta seluruh alam jagad 

raya ini, yang menghidupkan dan mematikan manusia, rahmat-Nya sangat luas 

dan siksa-Nya amatlah pedih bagi orang-orang yang menyekutukan-Nya.”20 

 

 

                                                             
20Adil Fathih Abdullah, Knowing Your Child: Strategi Mengenali Anak Pada Masa 

Pertumbuhan,ter. Syarif Baraja (Solo: Samudra, 2007), hal. 25 
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2. Menanamkan Keimanan Adanya Malaikat 

Malaikat adalah mahluk Allah yang diciptakan-Nya dari cahaya, untuk 

anak usia 1,7 tahun keatas, kita perlu memberikan pengetahuan bahwa malaikat 

adalah salah satu mahluk Allah yang suci, tidak pernah mengingkari apa yang 

diperintahkan Allah, selalu beribadah, tidak makan, minum, tidur maupun 

menikah, dan jumlahnya yang sangat banyak dan hanya Allah lah yang 

mengetahui jumlahnya.21 Orang tua juga harus memberitahu bahwa ada malaikat 

yang Allah tugaskan untuk menuliskan perbuatan yang baik dan buruk yang kita 

lakukan, Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi: 

                                     

 

Artinya: 

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada Para Malaikat: "Sujudlah 

kamu kepada Adam," Maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur 

dan adalah ia Termasuk golongan orang-orang yang kafir.” (Q.S. Al-Baqarah: 

34). 

 

3. Menanamkan Keimanan Pada Kitab-kitab Allah 

 Allah SWT. Telah menurunkan kitab samawi melalui wahyu kepada para 

Rasul-Nya untuk menyampaikan syariat kepadanya. Ada empat kitab yang harus 

diketahui oleh anak, yaitu: 

a. Zabur, kepada Nabi Daud 

b. Taurot, kepada Nabi Musa 

c. Injil, kepada Nabi Isa,dan 

d. Al Qur’an, kepada Nabi kita Muhammad SAW. 

                                                             
21 Syaikh Muhammad Said Mursi, Seni mendidik anak, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 

2003), hal. 24 
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Al Qur’an merupakan kitab samawi terakhir dan yang paling sempurna, 

Al-Qur’an adalah kalamullah dan bukan makhluk, Al-Qur’an adalah buku 

pedoman bagi kaum yang beriman dan Allah Ta’ala telah berjanji untuk selalu 

menjaganya dari semua penyelewengan yang dibuat oleh manusia, Allah 

berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi: 

                  

Artinya: 

“Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka 

yang bertaqwa,” (Q.S. Al-Baqarah: 2). 

 

Mengajarkan Al-Qur’an kepada anak berarti mengajak anak untuk dekat 

kepada pedoman hidupnya. Dengan cara itu, mudah-mudahan kelak ketika dewasa 

anak-anak benar-benar dapat menjalani hidup sesuai dengan Al-Qur’an. Inilah 

satu-satunya jalan untuk membentuk menjadi manusia yang shaleh. Mengajarkan 

Al-Qur’an pada anak 0 sampai 3 tahun dapat dilakukan dengan mulai 

mengenalkan, memperdengarkan, dan menghafalkan. Tak heran bila Rasulullah 

mengingatkan kita untuk mendidik anak dengan al-Qur’an.22 Allah berfirman 

dalam Surat Al-Israa’ ayat 9 yang berbunyi: 

                                   

         

Artinya: 

“Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih 

Lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang 

mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,”  (QS. Al-

Israa’ : 9). 

                                                             
22 Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, (Pustaka Arafa), hal. 147. 



25 
 

4. Menanamkan Keimanan Pada Rasul 

Allah SWT telah mengutus para Nabi dan Rasul kepada manusia unuk 

mendakwahkan aqidah yang suci dan peribadahan yang benar. Para sahabat dan 

ulama salaf sangat suka menceritakan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW 

terhadap anak-anak mereka, dengan diselingi materi pelajaran Al-Qur’an. 

Pemahaman terhadap sejarah kehidupan Nabi diyakini akan memberikan 

pengaruh kepada pendidikan dan perkembangan jiwa anak. Karena pemahaman 

yang baik terhadap kepribadian Nabi SAW, secara tidak disadari akan 

menumbuhkan rasa cinta anak terhadap pribadi beliau. 

Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Thabrani, Ibnu Najjar dan Ad. 

Dailani dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW Bersabda: 

اادبوا اوالدكم على ثالث حصال: حب نبيكم وحب ال بيته وتالوة القراًن فان حملة القران فى ظل هللا يوم 

 الظل اال ظله مع انبياءه واصفيائه

Artinya: 

“Didiklah anak-anakmu atas tiga hal; mencintai Nabimu, mencintai ahli 

baitnya dan membaca al-Qur’an, karena orang mengamalkan al-Qur’an nanti 

akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali dari-

Nya bersama para Nabi dan orang-orang yang suci” (HR. Ath-Thabrani). 

 

Begitu juga dengan firman Allah SWT, di dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 21 

yang berbunyi: 

                                  

Artinya: 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al-Ahzab: 21).23 

                                                             
23Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an: CV. Toha Putra, 1989), h. 204 
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Beliau akan dijadikan sebagai tokoh pujaan yang pada akhirnya anak akan 

berusaha meniru apa yang beliau telah lakukan selama hidupnya. Langkah 

semacam ini secara perlahan akan membentuk pribadi anak tidak lepas dari 

patokan agama, mampu memahami makna cinta yang sebenarnya terhadap beliau, 

serta memiliki semangat jihad yang tinggi dalam rangka menyelamatkan umat 

manusia dari lingkungan yang penuh dengan kesesatan menuju lingkungan yang 

baik, dari dunia yang penuh dengan kebatilan menuju dunia yang penuh dengan 

kebenaran, dan dari lingkungan yang penuh kebodohan menuju cahaya Islam 

yang gemilang.24 

5. Menanamkan Keimanan Adanya Hari Akhir 

Manusia tidaklah hidup untuk sekali saja, suatu saat akan ada hari akhir 

(kiamat), setiap manusia akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang kita 

kerjakan didunia. Sebagai orang tua janganlah sampai lupa untuk menanamkan 

pengetahuan yang pasti terjadi ini kepada sang anak disertai dengan ciri-cirinya, 

hal ini bisa dijelaskan ketika anak telah berumur tujuh tahun.25 Firman Allah 

dalam Surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi: 

                                 

Artinya: 

“Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah 

diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta 

mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat.” (Q.S. Al-Baqarah: 4). 

 

 

 

                                                             
24Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, (Pustaka Arafa), hal. 147. 
25Syaikh Muhammad Said Mursi, Seni mendidik anak, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2003), 

hal. 24 
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6. Menanamkan Keimanan Pada Qada’ dan Qadar Allah 

Iman kepada Qadar baik dan buruk adalah wajb bagi seluruh muslim, hal 

ini sangat penting agar sang anak memiliki pemahaman bahwa boleh jadi kamu 

membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai 

sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Dan supaya anak memahami bahwa 

apabila seluruh manusia berkumpul untuk menolong maupun mencelakai 

seseorang, hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan seizin Allah. 

Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebuah keimanan itu bukan hanya ucapan 

kode yang menyatakan kepercayaan terhadap hal-hal tertentu, melainkan melalui 

beberapa point-point ketakwaan kita kepada Allah SWT, seperti meninggalkan 

perbuatan yang berbau dosa, menafkahkan sebagian harta kita, dan lain 

sebagainya. 

b. Bidang Bimbingan Ibadah 

Ibadah secara bahasa (etimologi) berarti merendahkan diri serta tunduk. 

Dikatakan unta muabad yakni tunduk. Jalan muabad yakni tertundukkan, 

ditundukan oleh kaki. Juga perkataan Tharfah Ibn al-Abd dalam karya mualaqnya 

yang terkenal, medeskripsikan untanya: 

 تباري عتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد

Artinya: 

 “Berlomba unta pacu dan saling menyusul Langkah demi langkah di atas 

jalan muabbad.26 

Perkataannya: "di atas jalan muabad", yakni di atas jalan yang 

tertundukkan karena seringnya dilalui. 

                                                             
26 Zuzni, Syarhul Mu’alaqât al-Asyr,  hal.97. 
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Sedangkan menurut syara’ (terminologi), ibadah mempunyai banyak 

definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: 

a. Syaikhul Islam Ibnu Taimiah Rahimahullah mendefinisikan: segala nama 

yang meliputi apa saja yang dicintai dan diridhai Allah SWT, dari ucapan, 

amal batin dan lahiriah. 

b. Ibnul Qoyyim mendefinisikan: ibadah adalah kesempurnaan cinta bersama 

kesempurnaan kepatuhan. Dia menyebutkan dalam an-Nuniah: 

 مع ذل عابده هما قطبان وعبادة الرحمن غاية حبه

Artinya: 

“Mengibadahi ar-Rahman puncak cintanya Bersama ketundukan hamba-

Nya, keduanya merupakan dua kutub”.27 

c.  As-Syaikh Ibnu Sa'di r.a mendefinisikan: "Ibadah merupakan roh dan 

hakikatnya adalah merealisasikan cinta dan kepatuhan kepada Allah SWT. 

Kecintaan yang utuh dan kepatuhan yang sempurna kepada -Nya, itulah 

hakikat ibadah..28 

Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa khauf 

(takut), raja’ (mengharap), mahabbah (cinta), tawakkal (ketergantungan), 

raghbah (senang), dan rahbah (takut) adalah ibadah qalbiyah (yang berkaitan 

dengan hati). Sedangkan tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan syukur dengan lisan dan 

hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah (lisan dan hati). Sedangkan shalat, zakat, 

haji, dan jihad adalah ibadah badaniyah qalbiyah (fisik dan hati). Serta masih 

                                                             
27 Al-Kafiah as-Syafiah lil Intishar Lil Firqotin Najiah, hal .32. 
28 Lihat kitab Al-Haqul Wâdhihatul Mubayyin  hal.59-60. 
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banyak lagi macam-macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan dan 

badan.29 

Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman 

dalam surat Adz-Dzariyaat: 56-58 yang berbunyi: 

                                  

                    

Artinya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan 

aku tidak menghendaki supaya mereka memberi-Ku makan. Sesungguhnya Allah 

Dialah Maha pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (Q.S. 

Adz-Dzariyaat: 56-58). 

 

Berkata al-Imam Ibnu Katsir Rahimahullah dalam menjelaskan tafsir ayat 

ini : “Adapun makna ayat ini adalah, bahwa Allah menciptakan makhluk semata-

mata untuk beribadah kepada-Nya saja, tidak boleh menyekutukan-Nya. Barang 

siapa yang mentaati perintah-Nya (dan menjauhi larangan-Nya), maka Dia akan 

membalasnya dengan balasan yang paling sempurna, sedangkan yang bermaksiat 

kepada-Nya, maka Dia akan mengadzabnya dengan adzab yang sangat pedih. 

Allah Ta’ala juga mengabarkan bahwa Dia tidak butuh kepada makhluq, bahkan 

makhluqlah yang butuh kepada-Nya dalam segala keadaan mereka, Dia-lah Allah 

Pencipta dan Pemberi rezeki mereka”30. 

Pembinaan anak dalam beribadah dianggap sebagai penyempurna dari 

pembinaan Aqidah karena nilai ibadah yang didapat oleh anak akan dapat 

menambah keyakinan akan kebenaran ajarannya atau dalam istilah lain, semakin 

                                                             
29 Daradjat, “Metodik Khusus ...”, hlm. 73. 
30 Fathul Majid li Syarhi Kitabit Tauhid, hal. 19 
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tinggi nilai ibadah yang ia miliki, akan semakin tinggi pula keimanannya. Maka 

bentuk ibadah yang dilakukan anak bisa dikatakan sebagai cerminan atau bukti 

nyata dari Aqidahnya. Pabila kita amati lebih dalam lagi arti ibadah dimata 

manusia, akan kita temukan bahwa ternyata bentuk pengabdian ini semata-mata 

merupakan fitrah setiap manusia yang dihadirkan Allah. Oleh karena itu 

kewajiban orang tua atau pendidik adalah mengarahkan kembali fitrah pengabdian 

anak pada sang khalik yang telah tertanam sejak ditiupkannya ruh Allah padanya 

ketika dia masih berada di dalam kandungan ibunya. 

Bentuk pengabdian seorang hamba terhadap Tuhannya atau dalam istilah 

khusus yaitu ibadah memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan dalam diri 

anak. Pada saat anak melakukan salah satu ibadah itu, secara tidak disadari ada 

dorongan kekuatan yang membuat dia merasa tenang dan tentram. 

Pembinaan dalam beribadah bagi anak ini terbagi dalam 4 dasar 

pembinaan, yang uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Pembinaan Shalat 

Pembinaan shalat ini bertahap mulai dari perintah melaksanakan shalat, 

anak mulai dikenalkan adanya kewajiban dalam melaksanakan shalat baik itu 

syarat sah shalat maupun rukun-rukun shalat serta larangan-larangannya, 

membiasakan anak menghadiri shalat jum’at, membawa anak ikut kemasjid dan 

mengikat anak dengan masjid. Dengan adanya upaya seperti diatas maka semakin 

besar harapan masyarakat pada zaman ini untuk dapat melihat lahirnya sebuah 

genersi baru yang cemerlang, generasi yang didalamnya terdapat orang-orang 

yang telah mengabdikan diri sepenuhnya untuk berjalan diatas kebenaran. 
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2. Pembinaan Ibadah Puasa 

Puasa merupakan ibadah ritual yang berhubungan erat dengan proses 

peningkatan ruh dan jasad. Didalam ibadah ini anak diajark untuk mengenal 

semakin dalam makna sebenarnya dari bentuk keihlasan dihadapan Allah SWT 

karena puasa bukan hanya mengajarkan anak untuk menahan diri dari haus dan 

lapar saja tapi juga dilatih untuk selalu bersikap sabar dan tabah. 

3. Pembinaan mengenai Ibadah Haji 

Ibadah haji sama dengan rukun ibadah yang lainnya, tidak diwajibkan 

sepenuhnya pada anak. Melainkan sebagai sarana untuk melatih diri anak agar 

terbiasa dalam melaksanakan bentuk ibadah yang memerlukan ketabahan fisik 

yang kuat. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa haji merupakan bentuk ibadah 

yang penuh dengan berbagai macam kesulitan dan kepayahan dalam 

melaksanakan rangkaian ibadah tersebut. Maka dengan dilaksanakannya ibadah 

tersebut semenjak usia anak masih kecil, diharapkan pada saat mencapai dewasa 

nanti, dia akan mulai terbiasa dan tidak lagi dianggap sebagai bentuk ibadah yang 

berat baginya.31 

4. Pembinaan Ibadah Zakat 

Salah satu bentuk pembinaan ibadah lainnya adalah mengenalkan anak 

pada rukun ibadah yaitu mengeluarkan Zakat fitra yang merupakan bentuk 

kewajiban setiap muslim, tidak memandang umur atau jenis kelamin. Dengan 

mengeluarkan zakat ini, anak dikenalkan pada bentuk penyucian harta dan diri. 

Maka anak pun akan belajar mengenal arti tolong menolong yang merupakan 

                                                             
31Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Yayasan 

Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an: CV. Toha Putra, 1989), h. 165 



32 
 

kewajiban setiap manusia. Karena harta yang dikeluarkan akan disalurkan kepada 

mereka yang membutuhkan. 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah 

penghambaan diri dengan sepenuh hati kepada Allah untuk menjalankan perintah-

perintah-Nya dan meninggalkan larangan-larangan-Nya serta mengamalkan 

segala yang dicintai dan diridhai Allah, baik dhahir maupun batin dengan 

keikhlasan. Ibadah juga merupakan tindakan yang dilakukan secara terus menerus 

dalam kehidupan manusia, karena ibadah akan mempunyai nilai bila merupakan 

jalan hidup dalam keseluruhan kehidupan aktifitas tersebut. Aktifitas tersebut jika 

dilakukan secara ikhlas dapat dikatakan taat beribadah. 

c. Bimbingan Akhlak 

Secara etimologi akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaqa, yukhliqu, 

ikhlaqan, jama’nya khuluqun yang berarti perangai (al-sajiyah), adat kebiasaan 

(al’adat), budi pekerti, tingkah laku atau tabiat (ath-thabi’ah), perbedaan yang 

baik (al-maru’ah), dan agama (ad-din).  Berakar dari kata khalaqa yang berarti 

menciptakan. Seakar dengan kata khaliq (pencipta), makhluk ( yang diciptakan) 

dan khalq (penciptaan).32 

Sedangkan secara terminologis, menurut Imam Ghazali akhlak adalah sifat 

yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan 

gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran.33 Akhlak 

adalah suatu bentuk (naluri asli) dalam jiwa seorang manusia yang dapat 

melahirkan suatu tindakan dan kelakuan dengan mudah dan sopan tanpa 

                                                             
32 Tiswarni, “Akhlak Tasawuf” (jakarta: Bina Pratama, 2007). hal. 1 
33 Yunahar Ilyas, Kuliah Akhlak, (Yogyakarta: LPPI, 2007), Cet 9, hlm. 1-3. 
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memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Apabila naluri tersebut melahirkan 

suatu tindakan dan kelakuan yang baik dan terpuji menurut akal dan agama, maka 

disebut budi pekerti yang baik. Namun sebaliknya bila melahirkan tindakan dan 

kelakuan yang jahat maka disebut budi pekerti yang buruk. 

Contohnya, ketika menerima tamu bila seseorang membeda-bedakan tamu 

yang satu dengan yang lain atau kadang kala ramah kadang kala tidak, maka 

orang tersebut belum bisa dikatakan memiliki sifat memuliakan tamu. Sebab 

seseorang yang mempunyai akhlak memuliakan tamu, tentu akan selalu 

memuliakan tamunya. 

Adapun ayat yang menjelaskan tentang akhlak yaitu terdapat dalam al-

Qur’an surat al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi: 

                                  

 

Artinya: 

 

 “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. Al-Ahzab: 21).34 

 

a. Tafsir Ibnu Katsir 

Allah SWT berfirman: ”mengapa kamu tidak berteladan kepada 

Rosulullah, betapa ia menghadapi musuh dan perang khandaq (ahzab) 

dengan penuh kesabaran, ketentraman hati keberanian dan kepercayaan 

penuh akan pertolongan Allah yang di janjikan. Bukanlah Allah telah 

menjadikan dalam diri Rasul-Nya suri tauladan yang baik bagi para 

pengikutnya, orang-orang mukmin yang mengharapkan rahmat dan ridho 

Allah dan yang beriman kepada hari kiamat serta selalu ingat kepada 

Allah.”35 

                                                             
34 Departemen Agama,Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta:Serajaya Santra, 1987), Cet. 

Ke-1, h.670 
35 Abu Al-Fida Ibn Umar Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur‟an Al-Adzim, Tahqiq oleh Samy bin 

Muhammad Salamah, Dar at-Thoyyibah Linasyri Wa Tawji’, Madinah , 1420 H, hal. 613 
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b. Tafsir Quraish Shihab 

Setelah ayat-ayat yang lalu mengecam kaum munafik dan orang-orang 

lemah imanya, kini ayat di atas mengarah kepada orang- orang beriman, 

memuji sikapmereka yang meneladani sikap Nabi SAW. Ayat di atas 

menyatakan: sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah yaitu 

Nabi Muhammad saw suri tauladan yang baik bagi kamu yakni bagi 

orang-orang yang senantiasa mengharap rahmad kasih sayang Allah dan 

kebahagiaan hari kiamat, serta teladan bagi mereka yang berdzikir 

mengingat kepada Allah dan menyebutnamanya dengan banyak baik 

dalam suasana susah maupun senang.36 

  Berbicara masalah pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang 

tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang 

mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Misalkan 

pendapat Muhammad Athiyah al-Abrasyi yang dikutip oleh Abuddin Nata, 

mengatakan bahwa pendidikan budi pekerti dan akhlak adalah jiwa dan tujuan 

pendidikan Islam.37 Demikian pula Ahmad D. Marimba berpendapat bahwa 

tujuan utama pendidikan Islam adalah identik dengan tujuan hidup setiap Muslim, 

yaitu untuk menjadi hamba Allah, yaitu hamba yang percaya dan menyerahkan 

diri kepada-Nya dengan memeluk agama Islam.38 

 

                                                             
36M.quraish, Al-Mishbah, hlm. 195. 
37Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet, IV, 

hlm. 5 
38Ahmad D Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: al-Ma‟arif, 

1980), cet IV, hlm. 48-49 
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  Dengan demikian dalam proses pembentukan akhlak dibutuhkan kerja 

keras dan kesabaran pembimbing selaku pendidik. Dan arti sebuah pembentuk 

akhlak adalah usaha untuk menjadikan parangai dan sikap yang baik sebagai 

watak seorang anak. Maka dari itu, proses pembentukan itu harus diberikan sejak 

anak masih kecil. 

  Adapun bentuk-bentuk pembinaan akhlak itu diantaranya: 

1. Pembinaan budi pekerti dan sopan santun 

Tirmizi meriwayatkan dari Sa’id bin ‘Ash, Rasulullah SAW. Bersabda 

“Tidak ada pemberian seorang bapak pada anaknya yang lebih baik dari budi 

pekerti yang luhur”. Oleh karena itulah Ali Al-Madani berkata, “Mewariskan budi 

pekerti yang luhur kepada anak, adalah lebih baik dari pada mewariskan harta 

kepadanya, karena budi pekerti yang luhur dapat memberikan harta dan kemuliaan 

dan rasa cinta terhadap para saudara. Lebih jelasnya, budi pekerti yang luhur 

dapat memberikan kenikmatan dunia dan akhirat.39 Adapun adab dan budi pekerti 

yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu sopan santun terhadap orang tua baik adab 

berbicara dengan orang tua maupun adab memandang orang tua, sopan santun 

terhadap ulama, etika menghormati orang yang lebih tua, etika bersaudara, etika 

bertetangga, etika ketika makan, pembinaan sikap jujur. 

Bersikap jujur merupakan dasar pembinaan akhlak yang sangat penting 

dalam ajaran islam ini. Dan bersikap seperti ini memerlukan perjuangan yang 

tidak ringan, karena banyaknya godaan dari lingkungan sekitar yang membuat 

untuk tidak bersikap jujur. Oleh karena itu Rasulullah SAW begitu  

                                                             
39Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Bandung: Al-

Bayan,1988), h. 179 
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memperhatikan pendidikan kejujuran ini dengan membinanya sejak usia anak 

masih sangat kecil.40 

2. Pembinaan untuk menjaga rahasia 

Rasulullah SAW begitu perhjatian penuh dalam membentuk anak yang 

bisa menjaga rahasia. Karena sikap seperti ini merupakan perwujudan dari 

keteguhan anak dalam membela kebenaran. Anak akan mampu hidup ditengah 

masyarakat dengan penuh percaya diri dan masyarakatpun akan 

mempercayaianya.41 

3. Pembinaan menjaga kepercayaan 

Al- Amanah atau kepercayaan merupakan sifat dasar Rasulullah SAW 

yang telah beliau miliki sejak usia kecil hingga masa kerasulannya. Sampai kaum 

Musyrik menjuluki beliau dengan sebutan “Orang jujur dan dipercaya”atau dalam 

istilah lain “Al-Shadiq Al- Amin. Contoh teladan ini seperti ini yang mesti ditiru 

oleh setiap generasi Muslim pada masa sekarang ini. Karena dasar kepercayaan 

inilah yang menjadi salah satu criteria suksesnya dakwah islam dimanapun 

berada.42 

4. Pembinaan menjauhi sifat dengki. 

Bersihnya hati anak dari rasa iri atau dengki merupakan salah satu bentuk 

pembinaan yang menjadi sasaran utama orang tua terhadap anaknya. Karena 

dengan hilangnya sifat dengki yang ada dalam jiwanya, anak akan memiliki 

                                                             
40Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Bandung: Al-

Bayan,1988), h. 187 
41Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Bandung: Al-

Bayan,1988), h. 188 
42Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Bandung: Al-

Bayan,1988), h. 189 
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pribadi yang luhur dan selalu mencintai kebaikan ditengah-tengah masyarakat dan 

selalu tegar dari gangguan penyakit hati orang-orang disekitarnya. Demikian 

Rasulullah SAW selalu mengajarkan anak-anak para sahabatnya untuk menjauhi 

sifat dengki dan bersikap lapang dada terhadap orang-orang yang berniat buruk 

padanya, serta mengosongkan hatinya dari gangguan setan.43 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan akhlak itu 

sangat di perlukan. Pembentukan Akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-

sungguh dalam rangka membentuk dengan menggunakan sarana pendidikan dan 

pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan sungguh-sungguh dan 

konsisten.44 

Kegiatan bimbingan dan konseling Islami hendaklah meliputi ketiga 

bidang pelayanan bimbingan dan konseling agama tersebut. Dengan berjalannya 

ketiga bidang bimbigan dan konseling Islami tersebut, maka masalah 

penyimpangan seksual remaja dapat diatasi sedini mungkin. 

3. Fungsi dan Tujuan Bimbingan Konseling Qur’ani 

a. Fungsi Bimbingan Konseling Qur’ani 

Bimbingan dan konseling menempati bidang pelayanan siswa dalam 

keseluruhan proses dan kegiatan pendidikan. Dalam hubungan ini bimbingan dan 

konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada siswa agar masing-masing 

individu dapat berkembang menjadi pribadi mandiri secara optimal. Oleh karena 

itu, pelayanan bimbingan dan konseling mengemban sejumlah fungsi yang hendak 

                                                             
43Muhammad Nur Abdul Hafizh, Mendidik Anak Bersama Rasulullah, (Bandung: Al-

Bayan, 1999), hal. 178 
44Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, Cet. 11. Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 

155- 158. 
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dipenuhi melalui kegiatan bimbingan dan konseling. Fungsi-fungsi tersebut 

adalah sebagai berikut:45 

1. Fungsi Pencegahan 

Fungsi Pencegahan yaitu usaha untuk menghindari segala sesuatu yang 

tidak baik atau menjauhkan diri dari larangan Allah.46 Fungsi Pencegahan 

diharapkan dapat membantu peserta didik/konseli dalam mengantisipasi berbagai 

kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya, supaya 

peserta didik/konseli tidak mengalami masalah dalam kehidupannya. Ajaran Islam 

sangat menganjurkan manusia untuk berjaga diri sebelum terjerumus pada 

masalah yang dianggap zholim. Begitu pula, substansi Bimbingan Konseling 

Islami yang semuanya merujuk dari Al-Qur’an dan Hadis meletakkan bahwa 

pencegahan merupakan salah satu fungsi yang harus diwujudkan. 

Hal ini mengambil dasar dari firman Allah dalam surah Al-‘Ankabuut: 45 

                                     

                          

Artinya: 

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al 

Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari 

(perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah 

(shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-‘Ankabuut: 45). 

 

 

 

 

 

                                                             
45 A. Hallen, Bimbingan dan Konseling: Fungsi Bimbingan dan Konseling.hlm. 59-62 
46 Aswadi, Iyadah dan Ta’ziyah, h. 16 



39 
 

Dalam pembahasan ini penulis akan mengemukakan penafsiran QS. Al-

‘Ankabuut ayat 45 dari beberapa pendapat para ahli tafsir. 

a. Menurut Quraish Shihab 

Ayat ini menjadi bahan diskusi dan pertanyaan para ulama’ khususnya, 

setelah melihat kenyataan bahwa banyak diantara kita yang shalat tetapi 

shalatnya tidak menghalangi dari kekejian dan kemungkaran. Persoalan ini 

telah muncul jauh sebelum generasi masa kini dan dekat yang lalu. 

Banyak pendapat ulama’ tentang pengaitan ayat ini dengan fenomena yang 

terlihat dalam masyarakat. Ada yang memahaminya dalam pengertian harfiah, 

mereka berkata sebenarnya shalat memang mencegah dari kekejian. Kalau ada 

yang masih melakukannya maka hendaklah diketahui bahwa kemungkaran yang 

dilakukannya dapat lebih banyak daripada apa yang terlihat atau diketahui itu, 

seandainya dia tidak shalat sama sekali.47 

b. Menurut Ibnu Katsir 

Allah berfirman tentang kekuasaanNya yang besar di mana Allah 

menciptakan langit dan bumi dengan cara yang benar dan memiliki tujuan 

tertentu, bukan sia-sia semata. Hal itu dimaksudkan agar setiap diri dapat 

dibalas berdasarkan apa yang telah ia usahakan. Usaha yang dimaksudkan 

dalam hal ini adalah shalat. Shalat merupakan sarana untuk mengingat 

Allah SWT. 

Menurut Ibnu Katsir, shalat mencakup dua aspek, yaitu : meninggalkan 

berbagai bentuk perbuatan yang keji dan munkar. Di mana bagi orang yang mau 

                                                             
47 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an), 

(Tangerang: Lentera Hati, 2002), hlm. 93 
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menjaga shalat akan mampu meninggalkan dari berbuat kekejian dan 

kemungkaran. Sesungguhnya shalat itu memiliki tiga pokok.setiap shalat yang 

tidak memiliki tiga pokok itu, maka hal itu bukanlah shalat,tiga pokok itu adalah 

ikhlas,rasa takut dan mengingat Allah. Ikhlas memerintah pada yang ma’ruf.Rasa 

takut mencegahnya dari yang munkar dan mengingat Allah adalah Al-Qur’an 

yang memerintah dan melarangnya.48 

Shalat adalah do’a, memberkati, dan mengagungkan. Meskipun demikian 

penggunaan makna shalat para ulama’ sepakat membaginya ke dalam 3 bagian. 

bagian. Bagian pertama yaitu memiliki arti memberi rahmat. Bagian bisa 

bermakna memberi rahmat apabila penggunaanya dari Allah untuk Nabi 

Muhammad. 

Jadi kesimpulan dari Surat Al-‘Ankabuut ayat 45 yaitu memerintahkan 

Nabi Muhammad agar senantiasa membaca dan memahami Al-Qur’an yang telah 

diturunkan kepadanya untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Selain itu juga 

diperintahkan untuk menjalankan shalat wajib, yaitu shalat 5 waktu. 

Al-Qur’an dan sunnah rasul adalah landasan ideal dan konseptual 

bimbingan konseling qur’ani. Dari kedua dasar tersebut gagasan, tujuan dan 

konsep-konsep bimbingan konseling qur’ani bersumber. Segala usaha atau 

perbuatan yang dilakukan manusia selalu membutuhkan adanya dasar sebagai 

pijak untuk melangkah pada suatu tujuan, yakni agar orang tersebut berjalan baik 

dan terarah. Begitu juga dalam melaksanakan bimbingan qur’ani didasarkan pada 

                                                             
48 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubabut Tafsir min 

Ibn Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam As Syafi’i, 2008), hlm. 139 
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petunjuk Al-Qur’an dan Hadits, baik yang mengenai ajaran memerintah atau 

memberi isyarat agar memberi bimbingan dan petunjuk.49 

Al-Qur’an dapat menjadi sumber konseling qur’ani, nasehat, dan obat bagi 

manusia. Firman Allah surah al-Israa’ ayat 82. 

                                   

Artinya; 

“Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah 

kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. (Q.S. Al-Israa’: 82).50 

 

Dalam pandangan M. Quraish Shihab, ketika menafsirkan kata syifa’ 

dalam Tafsir al-Misbah yaitu yang biasa diartikan “kesembuhan atau obat” dan 

dapat digunakan juga dalam arti “keterbatasan dari kekurangan” atau “ketiadaan 

aral” dan memperoleh manfaat”. 

M. Quraish Shihab berpandangan, ketika sedang mengomentari pendapat 

para ulama yang memahami bahwa ayat-ayat al-Qur’an itu dapat mengobati dan 

menyembuhkan segala sesuatu penyakit jasmani. Menurutnya bukan bukan 

penyakit jasmani, melainkan ianya adalah sesuatu penyakit rohani (jiwa) yang 

berdampak pada jasmani, ia adalah psikosomatik. Menurutnya, tidak jarang 

seseorang merasa sesak nafas atau dada bagaikan tertekan karena adanya ketidak 

seimbangan rohani.51 

                                                             
49Ainur Rahim Fagih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Jakarta: UII press, 2001), 

h.5 
50Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra. 1995), 

h. 225 
51M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 

531 
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Jadi, kesimpulan dari Surat Al-Israa’ ayat 82 diatas adalah bahwa kitab al-

Qur’an merupakan sebagai suatu rahmat, petunjuk dan penawar (obat penyembuh) 

bagi orang-orang mukmin. 

2.   Fungsi Pengembangan 

Fungsi pengembangan yaitu orang yang dibimbing dapat ditingkatkan 

pretasinya atau bakatnya.52 Pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan peserta didik/konseli melalui 

pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Aswadi merujuk surat Al-

Mujaadilah sebagai penguat terhadap fungsi pengembangan dalam Bimbingan 

Konseling Islami. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif 

dijaga agar tetap baik dan dimantapkan.53 Aswadi mengambil dasar dari  firman 

Allah surat Al-Mujaadilah ayat 11 yang berbunyi: 

                                  

Artinya: 

“...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S. Al-Mujaadilah: 11). 

 

Dari surah al-Mujaadilah ayat 11 ini dapat diambil keterangan tentang 

adanya fungsi pengembangan, yaitu diharapkan konseling yang dibimbing dapat 

ditingkatkan prestasinya atau bakat yang dimiliki. Dalam hal ini fungsi 

pengembangan dapat di contohkan dalam peningkatan dan penambahan bagi 

kedekatannya di sisi Tuhan-Nya dengan tawadhu‟ kepada perintah Allah, maka 

Allah akan mengangkat derajatnya dan menyiarkan namanya, sehingga dengan 

                                                             
52 Aswadi, Iyadah dan Ta’ziyah, h. 16 
53Ermis Suryana, Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Palembang: CV. Grafika 

Telindo, 2009), hlm. 45-46. 
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keadaan itu akan dapat mengembangkan kepribadiannya sesuai dengan relevansi 

dan situasi serta kondisi yang dihadapinya. 

3. Fungsi Penyaluran 

 Di dalam penyaluran ini, orang yang dibimbing diarahkan kepada sesuatu 

perbuatan yang baik dan menyesuaikan dengan bakat dan potensinya.54 Fungsi 

penyaluran dapat diartikan sebagai usaha membantu konseli merencanakan 

pendidikan, pekerjaan dan karir masa depan, termasuk juga memilih program 

peminatan, yang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keahlian dan ciriciri 

kepribadiannya. 

 Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah 

ayat 286 yang berbunyi: 

               

Artinya: 

 

 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya." (Q.S. Al-Baqarah: 286). 

 

 Fungsi penyaluran merupakan fungsi mengarahkan konseli kepada sesuatu 

perbuatan yang baik atau menyesuaikan dengan bakat potensinya. Dalam hal ini 

fungsi penyaluran dapat dicontohkan dalam tugas yang diberikan Allah Swt. 

kepada kaum mu’minin agar dilaksanakan dan ditaati yang merupakan rahmat dan 

mudah dilaksanakan sehingga hanya membebani mereka dengan hal-hal yang 

sesuai dengan kemampuan mereka. 
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4. Fungsi Perbaikan 

 Dalam perbaikan ini dimaksutkan untuk mengatasi suatu perbuatan yang 

sudah terlanjur terjerumus ke dalam kemaksiatan dan usaha dalam memperbaiki.55 

Perbaikan dan Penyembuhan yaitu membantu peserta didik/konseli yang 

bermasalah agar dapat memperbaiki kekeliruan berfikir, berperasaan, 

berkehendak, dan bertindak. Konselor atau guru bimbingan dan konseling 

memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola fikir yang rasional 

dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga konseli berkehendak merencanakan 

dan melaksanakan tindakan yang produktif dan normatif. 

 Hal ini juga harus dihubungkan dengan Al-Qur’an atau dengan jalan 

diadakan penyuluhan, Aswadi mengambil dasar dari firman Allah surah Al-Nisa‟ 

ayat 110 yang berbunyi: 

                            

Artinya: 

 

 “Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan Menganiaya dirinya, 

kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q. S. Al-Nisa’: 110). 

 

 Allah akan memberi rahmat, mengampuni umat-Nya yang mau bertobat 

meskipun ia telah berbuat aniaya dengan mengerjakan kejahatan, namun ia 

berusaha untuk memerbaiki atas segala kesalahan yang diperbuatnya. 

 Fungsi perbaikan yaitu untuk mengatasi suatu perbuatan yang sudah 

terlanjur dilakukan dan perbaikannya juga harus dihubungkan dengan AlQur‟an. 

Dalam hal ini fungsi perbaikan dapat dicontohkan dalam upaya seseorang agar 
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tidak berputus asa dengan segala upayanya. Seorang harus dapat mengambangkan 

sikap optimis dan menghindari pesimis di dalam menghadapi permasalahan. 

b. Tujuan Bimbingan Konseling Qur’ani 

  Secara sederhana konseling Islam bertujuan untuk menyeru berbuat baik 

dan mencegah perbuat munkar. Sedangkan “tujuan umum/jangka panjang 

konseling Islam adalah agar individu menjadi muslim yang bahagia dunia dan 

akhirat”.56 

 Demi mencapai tujuan umum tersebut, perlu dibangun kemandirian 

individu sebagai pribadi muslim. Ciri pribadi muslim yang diharapkan terbentuk 

melalui konseling Islam adalah sebagai berikut: 

a. Individu yang mampu mengenal dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah, 

makhluk individu yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya, 

makhluk yang selalu berkembang dan makhluk sosial (yang harus 

mengenal lingkungan sosialnya/keluarga, sekolah, masyarakatnya). 

b. Individu mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai insan yang tunduk 

pada aturan ilahi, menjadi dirinya sendiri yang bersikap dan bertindak 

sesuia fitrahnya, sebagai individu yang mampu menempatkan dirinya 

dalam lingkungn sosialnya sesuai nilai-nilai Islam.57 

 

 

                                                             
56 Erham Wilda, Konseling Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 119 
57 Erham Wilda, Konseling Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 120 
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 Secara singkat tujuan bimbingan konseling Islam dapat dirumuskan 

sebagai berikut:58 

1. Tujuan Umum 

Membantu individu mewujudkan dirinya menjadi manusia seutuhnya 

agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

2. Tujuan Khusus 

a. Membantu individu agar tidak menghadapi masalah; 

b. Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya; 

c. Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi 

yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, 

sehingga tidak akan sumber masalah bagi dirinya dan orang lain. 

 Menurut Erham Wilda tujuan jangka pendek proses konseling Islam 

adalah “membantu klien mengatasi masalahnya dengan cara mengubah sikap dan 

prilaku klien yang melanggar tuntunan Islam menjadi sikap dan perilaku hidup 

yang sesuai dengan tuntunan Islam”.59 Berdasarkan pendapat diatas dapat 

dipahami bahwa konseling Islam mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka 

panjang. Namun dibalik hal itu, ada tujuan yang lebih pasti dari konseling Islam 

tersebut, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.  

 Menurut H.M. Arifin dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok     

Tentang Bimbingan dan Konseling Qur’ani” menyebutkan bahwa:  “Bimbingan 

dan Konseling Qur’ani (Religion Conseling) bertujuan untuk membantu 

                                                             
58 Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press, 

2001),h. 36-37 
59Erham Wilda, Konseling Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 120 
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memecahkan problema perseorangan dengan melalui keimanan menurut 

agamanya. Dengan menggunakan pendekatan keagamaan dalam conseling 

tersebut klien dapat diberi insight (kesadaran terhadap adanya hubungan sebab 

akibat dari rangkaian problem-problem yang dialami) dalam pribadinya yang 

dihubungkan dengan nilai keimaannya yang mungkin pada saat itu telah lenyap 

dari dalam jiwa klien.”60 

 Tujuan yang ingin dicapai melalui bimbingan dan konseling Islam adalah 

agar fitrah yang di karuniakan Allah kepada individu bisa berkembang dan 

berfungsi dengan baik, sehingga menjadi pribadi kaffah, dan secara bertahap 

mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari 

yang tampil dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah dalam 

melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi, dan ketaatan dalam beribadah dengan 

mematuhi segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.61 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui bahwa tujuan konseling Islam 

adalah agar klien dapat mengaktualisasikan apa yang diimaninya lewat perbuatan 

sehari-hari, dengan kata lain individu dapat meningkatkan iman, Islam dan ikhsan 

individu yang dibimbing hingga menjadi pribadi yang utuh hingga pada akhirnya 

dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. 

4.  Jenis Layanan Bimbingan Konseling Qur’an 

  Layanan konseling adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada 

individu, yang mana pelaksanaan layanan konseling ini harus profesional, oleh 

                                                             
60HM. Arifin, Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama, 

(Jakarta: Bulan Bintang ,1976),  hal. 76 
61 Anwar Sutoyo, Bimbingan dan Konseling Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 

h. 207 
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karena itu konselor harus mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai 

dan terlebih, sehingga dalam pelaksanaan melaksanakan pelayanan benar-benar   

profesional. Semua ini untuk menghindari terjadinya layanan yang tidak tepat, dan 

apabila konselor hendaknya mengalihkan tangan kasus kepada yang lebih 

berwenang. Hal ini sudah dijelaskan pada asas-asas bimbingan dan konseling.62 

  Dalam rangka pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah, 

terdapat beberapa jenis layanan yang diberikan kepada siswa, diantaranya: 

layanan orientasi agama, layanan informasi agama, layanan penempatan dan 

penyaluran bakat keberagamaan, layanan bimbingan pembelajaran/pengajian 

agama, layanan konseling agama perorangan, layanan bimbingan agama 

kelompok, layanan konseling agama kelompok. 

a. Layanan Orientasi Agama 

  Layanan orientasi agama adalah layanan yang memungkinkan umat 

mengenal dan memahami lingkungan keberagamaannya dari orang-orang yang 

dapat memberikan pengaruh agama untuk mempermudah orang berperan di 

lingkungan hidup keberagamaan yang baru dimasukinya.63 Misalnya orang yang 

akan masuk Islam. Sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat, adalah sangat 

hikmat dan bijaksana, kalau diperkenalkan lebih dahulu makna dan hakikatnya 

dua kalimat syahadat yang diucapkan itu. Dengan cara demikian diharapkan orang 

terjauh dari sifat keterpaksaan dalam menganut agama, dengan demikian orang 

mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan keberagamaannya. 

                                                             
62http://id.shvoong.com/social-sciences/counseling/2134787-pengertian-layanan 

konseling/16 juni 2013 
63Prayitno, Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), hlm. 255  

http://id.shvoong.com/social-sciences/counseling/2134787-pengertian-layanan-konseling/16
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b. Layanan Informasi Agama 

  Layanan informasi agama adalah Jenis layanan yang memungkinkan umat 

atau orang yang beragama menerima dan memahami informasi keberagamaannya 

dari sumber yang layak dipercaya untuk dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan amal-amal keagamaan dalam mengambil 

keputusan dan pertimbangan bagi penentuan sikap dan tingkah laku 

keberagamaan. Layanan informasi agama bertujuan membekali umat dengan 

berbagai hal yang sangat berguna bagi kehidupan ini.64 

c. Layanan Penempatan dan Penyaluran Bakat Keberagamaan 

  Layanan penempatan dan penyaluran bakat keberagamaan adalah layanan 

yang memungkinkan umat beragama memperoleh penempatan dan penyaluran 

yang tepat dan benar dalam pengembangan hidup keberagamaan sesuai dengan 

potensi, minat, bakat, situasi, dan kondisi pribadi manusia beragama yang 

bersangkutan. 

d. Layanan Bimbingan Pembelajaran/Pengajian Agama 

  Layanan bimbingan pembelajaran/pengajian agama adalah layanan yang 

memungkinkan orang beragama mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar 

agama yang baik, materi pengajian agama yang cocok dengan kecepatan dan 

kesulitan belajar agama, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar agama 

lainnya yang berguna bagi kehidupan keberagamaan. 

 

 

                                                             
64 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah Berbasis Integrensi, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 124 
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e. Layanan Konseling Agama Perorangan 

  Layanan konseling agama perorangan adalah layanan yang 

memungkinkan orang beragama mendapatkan layanan langsung tatap muka 

dengan konselor agama dalam rangka pengentasan permasalahan agama yang di 

hadapi klien. Permasalahan keberagamaan yang dapat dilayani melalui konseling 

agama perorangan ini meliputi semua aspek keagamaan. Konselor agama 

melayani klien secara individual. 

f. Layanan Bimbingan Agama Kelompok 

  Layanan bimbingan agama kelompok adalah layanan yang memungkinkan 

sejumlah (sekelompok) orang yang beragama memperoleh kesempatan bagi 

pembahasan dan pengentasan masalah keberagamaan yang mereka alami masing-

masing melalui suasana dan dinamika kelompok.65 

g. Layanan Konseling Agama Kelompok 

  Layanan konseling agama kelompok adalah layanan yang dimaksudkan 

untuk memungkinkan sejumlah orang yang beragama secara berjamaah 

memperoleh bahan dan informasi dari nara sumber tertentu tentang masalah hidup 

keberagamaan mereka yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menentukan sikap dan tingkah laku keberagamaan. 

5. Kegiatan Pendukung Bimbingan Konseling Qur’ani 

 Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling adalah usaha untuk 

mengumpulkan data dan keterangan tentang diri peserta didik (klien) 

dan  keterangan tentang lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, 

                                                             
65 Prayitno, Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), hlm. 307 
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ataupun dilingkungan sekitarnya. Kegiatan ini dimaksudkan agar para 

pembimbing dan guru lebih mudah memahami potensi dan kekuatan, serta 

masalah yang dihadapi klien. dengan kegiatan pendukung ini diharapkan akan 

terkumpul data-data yang akurat yang dihadapi oleh seorang klien. 

 Kegiatan pendukung ini pada umumnya tidak ditujukan secara langsung 

untuk memecahkan atau mengentaskan masalah klien, melainkan untuk 

memungkinkan diperolehnya data dan keterangan lain serta kemudahan-

kemudahan atau komitmen yang akan membantu kelancaran dan keberhasilan 

kegiatan layanan terhadap peserta didik atau klien. Kegiatan pendukung pada 

umumnya dilaksanakan tanpa kontak langsung dengan sasaran layanan.66 

 Untuk menunjang kelancaran pemberian layanan-layanan seperti yang 

telah dikemukakan diatas, perlu dilaksanakan berbagai kegiatan pendukung 

pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun kegiatan-kegiatan pendukung 

pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah aplikasi instrumentasi, 

himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. 

a. Aplikasi Instrumentasi 

  Aplikasi instrumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri 

peserta didik dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes 

maupun non tes. Hasil pengumpulan data, digunakan secara optimal untuk 

kepentiangan peserta didik. Fungsi utama bimbingan yang diemban oleh kegiatan 

penunjang aplikasi instrumensi ialah fungsi pemahaman.67 

                                                             
66Hallen, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 89. 
67Heru Mugiarso, dkk, Bimbingan dan Konseling, (Semarang: UPT UNNES Press, 2004), 

hlm. 72. 
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  Aplikasi instrumentasi digunakan dan mendukung penyelenggaraan jenis-

jenis layanan dan kegiatan pendukung  mulai dari perencanaan program, 

penetapan inidividu, menetapkan materi layanan, sebagai  bahan evaluasi dan 

pengembangan program. 

b. Himpunan Data 

  Himpunan data yaitu usaha-usaha untuk memperoleh data tentang peserta 

didik, menganalisis dan menafsirkan serta menghimpunnya.68 Himpunan data 

dapat juga diartikan sebagai suatu kegiatan menghimpun data yang relevan 

dengan  pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, 

sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Di mana fungsi utama 

himpunan data ialah fungsi pemahaman.69 

c. Konferensi Kasus 

  Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh 

pembimbing atau konselor guna membahas suatu permasalahan dan arah 

permasalahannya.70 Dalam arti lain,  yaitu kegiatan membahas permasalahan 

peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihdiri oleh pihak-pihak yang dapat 

memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta 

didik, yang bersifat terbatas dan tertutup.71 Tujuan konferensi kasus adalah untuk 

memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak yang terkait dan 

                                                             
68 Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm. 218. 
69 Heru Mugiarso, dkk, Bimbingan dan Konseling, (Semarang: UPT UNNES Press, 

2004), hlm. 73. 
70Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm. 236. 
71Hallen, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 91. 
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memiliki pengaruh kuat terhadap klien dalam rangka pengentasan masalah klien.72 

Fungsi utama yang diemban oleh penyelenggaraan konferensi kasus ialah fungsi 

pemahaman dan pengentasan.73  

d. Kunjuangan Rumah 

  Kunjungan rumah yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan 

komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan 

orang tua dan atau keluarganya. Tujuan kunjungan rumah dalam bimbingan dan 

konseling mempuanyai tujuan pertama untuk memperoleh berbagai keterangan 

data yang dilakukan dalam pemahaman lingkungan dan permasalahan siswa. 

Fungsi utama bimbingan yang diemban oleh kunjungan rumah yaitu fungsi 

pemahaman dan pengentasan. 

e. Tampilan Kepustakaan 

  Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan 

pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, 

kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. 

  Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan membantu klien dalam 

memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami 

dan dibahas bersama konselor pada khususnya, dan dalam pengembangan diri 

pada umumnya. Pemanfaatan tampilan kepustakaan diarahkan oleh konselor 

dalam rangka pelaksanaan pelayanaan dan atau klien secara mandiri mengunjungi 

perpustakaan untuk mencari dan memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di 

                                                             
72Ridwan, Penanganan Efektif Bimbingan dan Konseling di Sekolah, (Yogyakarta: 
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perpustakaan sesuai dengan keperlua. Tampilan kepustakaan merupakan kondisi 

sangat memungkinkan klien memperkuat dan memperkaya diri dengan atau tanpa 

bantuan konselor.74 

f. Alih Tangan Kasus 

  Alih tangan kasus yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah 

peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. Di mana alih 

tangan kasus merupakan kegiatan untuk memperoleh penanganan yang lebih tepat 

dan tuntas atas permasalahan yang dialami klien dengan memindahkan 

penanganan kasus ke pihak lain yang lebih kompeten, seperti guru mata pelajaran 

atau konselor, dokter setra ahli lainnya dengan tujuan agar peserta didik dapat 

memperoleh penangananyang lebih tepat dan tuntas atas permasalahan yang 

dihadapinya melalui pihak yang lebih kometen. Fungsi kegiatan ini adalah 

pengentasan.75  

  Materi alih tangan kasus pada pokok kasus yang dialih tangankan adalah 

keseluruhan kasus yang dialih tangankan. Secara khusus, materi alih tangan ialah 

bagian permasalahan yang belum tuntas ditangani konselor sekolah dan materi itu 

di luar bidang keahlian ataupun kewenangan konselor sekolah. 

  Penyelenggaraan alih tangan kasus hanya dilakukan apabila konselor 

sekolah menjumpai kenyataan bahwa sebagian atau keseluruhan inti permasalahan 

siswa berada di luar kemampuan atau kewenangan konselor sekolah.76  

                                                             
74Prayitno, Jenis Layanan dan Kegiatan Pendukung Konseling, (Padang: PPK BK FIP 
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75 Dewa Ketut Sukardi, Pengantar Pelaksanaan Program bimbingan dan Konseling di 
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B. Bullying 

1. Pengertian Bullying 

 Bullying merupakan sebuah kata dari bahasa Inggris. Bullying terdiri dari 

satu kata dasar, yaitu kata bully yang artinya penggertak, orang yang mengganggu 

orang yang lemah. Beberapa pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) sering dipakai untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena bullying 

di kalangan remaja, seperti penindasan, perpeloncoan, pemalaka, pengucilan, atau 

intimidasi.77 Oleh karena itu, bullying merupakan sebuah fenomena di kalangan 

remaja yang dapat mengakibatkan kekerasan fisik dan psikis, seperti 

penganiayaan dan ejekan. 

 Selain itu, Semai Jiwa Amini (SEJIWA) Foundation juga mengartikan 

bullying sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti 

seseorang atau sekelompok orang sehingga korban merasa tertekan,trauma, dan 

tak berdaya.78 Pengertian ini menggambarkan bahwa bullying dilakukan oleh 

kelompok tertentu kepada kelompok yang lain sehingga berakibat pada trauma. 

Trauma yang berkepanjangan dapat menyebabkan stress pascatrauma atau post-

trumatic stress disorder (PTSD). 

 Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bullying ialah 

suatu tindakan yang bertujuan dan disengaja untuk menindas dan menyakiti baik 

secara verbal, non-verbal, dan psikis kepada pihak yang lemah dari pihak yang 

kuat secara berulang-ulang, entah itu menimbulkan luka fisik atau luka hati. 

                                                             
77Deni Sri, “Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Menangani Kasus Bullying di 

Sekolah” Diktat Mata Kuliah UIN Walisongo Semarang, hlm. 1 
78Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA) Foundation, “Penelitian Mengenai Kekerasan di 

Sekolah”, hlm. 3 
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2. Jenis-jenis Bullying 

 Bullying merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti atau 

melukai korbannya baik secara jasmani dan rohani. Menurut Yayasan Sejiwa, 

bentuk-bentuk bullying dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:79 

a. Bullying Fisik jenis ini adalah jenis bullying yang kasat mata. Siapa pun 

dapat melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku bullying dan 

korbannya. Contoh bullying fisik antara lain: menampar, menimpuk, 

menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalap, melempar dengan barang, 

serta menghukum dengan berlari keliling lapangan, menghukum dengan 

cara push up.80 

b. Bullying Verbal/non-Fisik adalah jenis bullying ini juga bisa terdeteksi 

karena tertangkap oleh indera pendengaran. Contoh bullying verbal/non-

fisik:  membentak, meledek, mencela, memaki, menghina, menjuluki, 

meneriaki, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyoraki, 

menebar gossip, memfitnah, dan menolak.81 

c. Bullying mental atau psikologis adalah jenis bullying yang paling 

berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga kita jika kita tidak 

cukup awas mendeteksinya. Praktek bullying ini terjadi secara diam-diam 

dan di luar radar pemantauan orang lain. Contoh bullying mental atau 

psikologis: memandang dengan sinis, memandang dengan penuh 

                                                             
79 Yayasan SEJIWA, (2008). Bullying (Mengatasi Kekerasan di Lingkungan Sekolah dan 

Lingkungan Sekitar Anak). (Jakarta: PT. Grasindo Widiasarana Indonesia), hal. 2 
80 Yayasan SEJIWA, (2008). Bullying (Mengatasi Kekerasan di Lingkungan Sekolah dan 

Lingkungan Sekitar Anak). (Jakarta: PT. Grasindo Widiasarana Indonesia), hal 4 
81 Yayasan SEJIWA, (2008). Bullying (Mengatasi Kekerasan di Lingkungan Sekolah dan 

Lingkungan Sekitar Anak). (Jakarta: PT. Grasindo Widiasarana Indonesia), hal 5 
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ancaman, mempermalukan di depan umum, mendiamkan, mengucilkan, 

mempermalukan, meneror lewat pesan singkat telepon genggam atau e-

mail, memandang yang merendahkan, memelototi, mencibir.82 

3. Tempat Terjadinya Bullying 

  Tindakan bullying dapat terjadi dimana saja, dilingkungan dimana terjadi 

interaksi sosial antara manusia. Menurut Novan Ardy Wiyani ada beberapa 

tempat terjadinya bullying yaitu:83 

a. Sekolah yang disebut school bullying 

b. Tempat kerja yang disebut workplace bullying 

c. Internet atau teknologi digital yang disebut cyber bullying 

d. Lingkungan politik yang disebut political bullying 

e. Lingkungan militer yang disebut military bullying 

f. Dalam perpeloncoan, yang disebut hazing. 

  Pada kenyataannya, tindakan bullying banyak terjadi di lingkungan 

sekolah, terutama di tempat-tempat yang bebas dari pengawasan guru maupun 

orang tua. Bullying terjadi di kawasan yang lebih luas,  seperti jalan. Bahkan 

dengan kemajuan teknologi sekarang, memungkinkan pelaku bullying menjajah 

korbannya melalui pesan pendek telepon genggam atau cyber bullying melalui e-

mail. Beberapa contoh tempat terjadinya tindakan bullying menurut Ponny Retno 

                                                             
82 Muhammad, Aspek Perlindungan Anak dalam Tindak Kekerasan (Bullying) terhadap 

Korban Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMK Kabupaten Banyumas, (Jurnal Dinamika 

Hukum Vol. 9 No. 3, 2009), h.232 
83Novan Ardy Wiyani. (2012). Save Our Children From School Bullying. (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media), h. 12 
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Astuti dan SEJIWA,84 yaitu dihalaman sekolah, di kelas, lorong sekolah, 

lapangan, di kamar mandi sekolah, di warung/kantin sekolah serta sepanjang 

jalan/wilaya antara sekolah dan rumah (jalan, taman, bus, mal dan pasar).85 

4. Tipe Pelaku Bullying 

  Pelaku bullying baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat 

menjadi pelaku bullying, yang membedakan adalah bentuk perilaku bullying yang 

dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Sullivan, anak laki-

laki cenderung untuk melakukan perilaku bullying secara fisik dan lebih bersifat 

mengancam dibandingkan dengan anak perempuan. Sedangkan anak perempuan, 

lebih cenderung untuk melakukan perilaku bullying secara tidak langsung seperti 

mengabaikan teman secara sengaja atau menyebarkan kabar tidak benar.86 

  Pelaku bullying merupakan anak laki-laki cenderung stabil pada setiap 

tingkat sekolah, walaupun jumlahnya juga berkurang dari anak lain. 

 Ada beberapa tipe pelaku bullying87 antara lain : 

a. Pelaku bullying yang percaya diri 

 Pelaku yang percaya diri mempunyai penampilan fisik yang kuat, 

menikmati kekerasan, merasa nyaman dengan lingkungannya serta cukup 

populer di antara teman-temannya. 

b. Pelaku bullying yang mempunyai kecemasan 

                                                             
84 Ponny Retno Astuti. (2008). Meredam Bullying. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana 

Indonesia), hal.134 
85 SEJIWA, (2008). Bullying : Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar 

Anak. (Jakarta: PT Grasindo Widiasarana Indonesia), hal. 2 
86 Sullivan, K. (2000). The-Anti Bullying Hand Book. New York: Oxford University Press. 
87 Carolyn M. Evertson, dkk, Manajemen Kelas Untuk Guru, (Jakarta: Kencana, 2011), 

hal. 250 
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Pelaku bullying dengan rasa cemas mempunyai nilai akademis yang 

rendah, sulit untuk berkonsentrasi, kurang populer di antara teman-

temannya serta merasa kurang nyaman dengan lingkungannya. 

c. Pelaku bullying sekaligus korban bullying 

Pelaku sekaligus korban adalah anak yang menjadi pelaku bullying di 

situasi tertentu dan menjadi korban di lain situasi. Pelaku sekaligus korban 

adalah anak yang sama sekali tidak populer di antara teman-temannya. 

 Selain pelaku bullying dan korban bullying, ada juga yang menjadi pelaku  

sekaligus korban bullying, haris dan petrie pelaku bullying yang sekaligus 

menjadi korban bullying adalah remaja yang pernah menerima perilaku bullying, 

dan setelahnya mencari cara untuk mem-bullying orang lain. 

 Berikut ciri-ciri pelaku yang pernah menjadi korban bullying dan 

kemudian menjadi pelaku bullying menurut sebuah penelitian pada remaja tingkat 

SMA : 

a. Pelaku/korban mempunyai kecenderungan untuk berperilaku agresif. 

b. Lebih suka minum-minuman keras dan merokok dibandingkan dengan 

remaja lain yang seusianya. 

c. Memiliki nilai akademik yang kurang bagus dibandingkan korban 

bullying. 

d. Memiliki hubungan yang kurang baik dengan teman sekelasnya dan lebih 

suka menyendiri dibandingkan pelaku bullying. 

e. Memiliki orang tua yang permisif dalam hal minum-minuman keras. 
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5. Tipe Korban Bullying 

  Suatu penelitian yang dikemukakan oleh Borg dan kawan-kawannya 

mengupas hal-hal mengenai korban bullying88 antara lain: 

a. Korban bullying cenderung rajin dalam hal akademis dari pada pelaku. 

b. Korban bullying menganggap alasan ia mendapat perilaku bullying adalah 

karena nilai akademis yang bagus. 

c. Korban bullying lebih mudah cemas dari pada teman-teman sebayanya. 

d. Pengurangan jumlah korban bullying seiring kenaikan tingkat kelas. 

e. Anak laki-laki cenderung mendapatkan perlakuan bullying secara langsung 

dari pada korban perempuan. 

f. Anak perempuan yang menjadi korban umumnya dipandang sebagai anak 

yang kurang atraktif. 

g. Korban bullying, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hubungan 

yang kurang erat dengan teman-teman sekelasnya. 

 Ada 3 tipe korban bullying,89 antara lain: 

a. Korban bullying yang pasif 

Ciri-cirinya adalah merasa cemas, rendahnya self-esteem dan kepercayaan 

diri, lemah secara fisik, dan tidak populer di antara teman-temannya. 

Korban yang pasif ini biasanya tidak berbuat apa-apa untuk membela 

dirinya. 

 

                                                             
88Ali Mohammad dan Asrori Mohammad, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta 

Didik. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 54 
89Assegaf, Abd. Rahman. (2004). Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus 

dan Konsep. (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana), hlm. 251 
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b. Korban yang provokatif 

Ciri-cirinya adalah secara fisik lebih kuat dibandingkan dengan korban 

bullying yang pasif, selain itu mereka juga lebih aktif dibandingkan 

dengan korban bullying yang pasif, sulit untuk berkonsentrasi, 

menyebabkan ketegangan, kekesalan dan memperovokasi teman-temannya 

untuk membelanya. 

c. Korban sekaligus pelaku bullying 

Ciri-cirinya adalah mereka memperovokasi dan menghasut perilaku 

agresivitas pada orang lain. 

 Dalam pandangan islam bullying sangat merugikan orang lain. Dalam al-

Qur’an juga sudah disebutkan dalam Q.S. Al-Hujuraat ayat 11 yang berbunyi: 

                                         

                                 

                     

Artinya: 

 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik 

dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan 

lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela 

dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. 

seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 

Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” 

(Q.S. Al-Hujuraat: 11).90 

                                                             
90 M. Quraish Sihab, Tafsir Al-Misbah Jilid 12: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an 

(Jakarta: Lentera Hati, 2009), hal. 603-605 
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 Dari ayat diatas sudah sangat jelas bahwa kita semua itu memiliki derajat 

yang sama di mata Allah SWT, sehingga kita tidak boleh melakukan bullying 

karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita bahkan 

malah orang yang kita bully itu lebih baik dari kita. Ukuran tinggi derajat 

seseorang dalam pandangan islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, 

kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin yang berbau rasialis. 

Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang 

ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. 

6. Dampak Bullying Terhadap Korban 

  Perilaku bullying, merupakan tindak kekerasan yang bisa menimbulkan 

kerugian pada korban, baik dalam hal fisik maupun psikis.91 Carlise menguraikan 

efek pengalaman menjadi korban bullying yang terjadi pada siswa yaitu: 

a. Psikologis, perasaan kesepian, malu, timbul perkara untuk balas dendam, 

cemas, mudah merasa tertekan, tidak percaya diri, kesulitan membaur 

dengan kelompok, dan sebagainya.92 

b. Dampak psikologis juga meliputi rasa takut, rasa tidak aman, dendam, dan 

menurunnya semangat belajar siswa, daya konsentrasi, kreatifitas, hilang 

inisiatif, daya tahan (mental), menurunnya rasa percaya diri, stress, 

depresi, dan sebagainya. Dan dalam jangka panjang bisa berakibat pada 

penurunan prestasi dan perubahan perilaku siswa. 

                                                             
91Georgiou, S.N, Parental Style and Child Bullying and Victimization Experiences At 

School. Soc Psychol Edu (2008), hal. 144 
92Hoasel Waluyo Erlan, Gambaran Percieved Long Tern Effect Dari Bullying Pada 

Individu Dewasa Yang Pernah Menjadi Korban, hlm. 114 
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c. Fisik, mengakibatkan organ-organ tubuh siswa mengalami kerusakan, 

seperti memar, luka-luka, dan sebagainya. 

  Secara spesifik, Rigby membagi dampak psikologis korban bullying 

menjadi empat kategori93, yaitu: 

a. Memiliki kesejahteraan psikologis yang rendah, pada kategori ini 

kesadaran mental korban menjadi lemah, namun kondisi ini tidak terlalu 

berbahaya. Perasaan tidak bahagia muncul pada diri korban, selain juga 

perasaan mudah marah, sensitif, serta harga dirinya yang rendah. 

b. Memiliki pandangan dan kemampuan sosial yang rendah, korban yang 

berada pada kategori ini seringkali menarik diri dari pergaulan, dan 

sebaliknya lebih suka mengisolasi diri dari dan cenderung untuk 

membolos sekolah. 

c. Psychological distress, pada kategori ini korban memiliki tingkat 

kecemasan yang sangat tinggi. Korban merasa depresi dan memiliki 

dorongan untuk melakukan tindakan bunuh diri. 

d. Dampak negatif secara fisik, misalnya luka-luka akibat serangan fisik, 

serta penyakit lainnya seperti sakit kepala, demam, flu dan batuk.94 

  Jadi dalam jangka panjang, korban bullying dapat menderita karena 

masalah emosional, dan perilaku bullying dapat menimbulkan perasaan tidak 

aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress 

yang dapat berakhir dengan bunuh diri. 

                                                             
93 Astuti, P.R. (2008). Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Mengatasi Kekerasan Pada 

Anak. (Jakarta: PT. Grasindo), hlm. 145 
94 Irwan Indera Putra, Hubungan Antara Perilaku Bullying dengan Permasalahan 

Penyesuaian Psikososial Pada Siswa Siswi SMA, hlm. 32 
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7. Strategi Pembinaan Bullying 

  Beberapa strategi penting yang dilakukan sekolah untuk menghentikan 

bullying adalah sebagai berikut95 : 

a. Menyediakan pengawasan yang baik untuk anak/siswa, 

b. Memberikan konsekuensi yang efektif/tegas untuk pelaku, 

c. Adanya komunikasi yang baik antara orang tua dan guru, 

d. Memberi kesempatan pada semua siswa untuk mengembangkan 

keterampilan interpersonal yang baik, 

e. Menciptakan konteks sosial yang mendukung dan menyeluruh yang tidak 

mentolerir perilaku agresif dan kekerasan. 

f. Guru memberikan contoh perilaku positif dalam mengajar, melatih, 

membina, berdo’a, dan berbagai bentuk reinforcement lainnya. 

g. Sekolah hendaknya proaktif dengan membuat program pengajaran 

keterampilan sosial, problem solving, manajemen konflik, dan pendidikan 

karakter. 

C. Konsep Islami Bimbingan Konseling Qur’ani Dalam Mengatasi Bullying 

Menurut Ulama-ulama 

1. Konsep Dasar 

  Konseling dalam Islam adalah salah satu dari berbagai tugas manusia 

dalam membina dan membentuk manusia yang ideal. Bahwa bisa dikatakan 

bahwa konseling merupakan amanat yang diberikan Allah kepada semua Rasul 

dan Nabi-Nya. Dengan amanat konseling inilah, maka mereka menjadi semikian 

                                                             
95Marwan. 2011. Prilaku School Bullying. Online Dari (http://Muhammad Marwans. 

blogsp ot.co.id/2011/08/perilaku-school-bullying-masalah.html) [di akses 18/03/2016]. 

http://muhammad/
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berharga dan bermanfaat bagi manusia, baik dalam urusan agama, dunia, 

pemenuhan kebutuhan, pemecahan masalah dan banyak hal lainnya. Konseling 

pun akhirnya menjadi satu kewajiban bagi setiap individu muslim, khususnya para 

alim ulama.96 

  Islam adalah agama langit yang diturunkan Allah demi menjadi petunjuk 

dan pengarah bagi manusia hingga mereka dapat keluar dari kegelapan dan 

kekafiran menuju cahaya Islam dan keilmuan. Semua Rasul dan Nabi mempunyai 

amanat menjadikan manusia untuk kembali kepada fitrah mereka, kembali 

menyembah Allah.97 

  Di samping itu, Syaikh Ahmad bin Muhammad Al-Maliki al-Shawi 

mendefinisikan Islam dengan rumusan Islam yaitu aturan Ilahi yang dapat 

membawa manusia yang berakal sehat menuju kemaslahatan atau kebahagiaan 

hidupnya di dunia dan akhiratnya.98 

  Hal ini timbul didasari atas pandangan Islam atas tabiat dan kepribadian 

manusia Allah berfirman Surat Al-Imran :110 yang berbunyi: 

                          

                                 

 

 

 

                                                             
96Thoha Musnamar. 1992. Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, 

(Yogyakarta: UII Press. 1992), hal. 9 
97 Asy`ari, Ahm dkk., Pengantar Studi Islam (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2004),  hal. 

2 
98Ahmad bin Muhammad al-Mali al-Shawi, Syarh al-Shawi `ala Auhar al-Tauhid, hal. 

62. 
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Artinya: 

  “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman 

kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, 

di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 

yang fasik”. (Q.S. Al-Imran :110). 

  Secara sederhana, gabungan dari masing-masing istilah dari konseling 

dalam Islam tersebut dapat dikaitkan satu dengan lainnya sehingga menjadi 

sebutan Bimbingan Konseling Islam. Dalam hal ini, Bimbingan Konseling Islam 

sebagaimana dimaksudkan di atas adalah terpusat pada tiga dimensi dalam Islam, 

yaitu ketundukan, keselamatan dan kedamaian. Batasan lebih spesifik, Bimbingan 

Konseling Islam dirumuskan oleh para ahlinya secara berbeda dalam istilah dan 

redaksi yang digunakannya, namun sama dalam maksud dan tujuan, bahkan satu 

dengan yang lain saling melengkapinya. Berdasarkan beberapa rumusan tersebut 

dapat diambil suatu kesan bahwa yang dimaksud dengan Bimbingan Konseling 

Islam adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis 

terhadap individu atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir 

dan batin untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang 

dihadapinya sehingga dapat hidup secara harmonis sesuai dengan ketentuan dan 

petunjuk Allah dan Rasul-Nya demi tercapainya kebahagiaan duniawiah dan 

ukhrawiah.99 

 

 

 

                                                             
99Ahmad Mubarok, Al-Irsyad an Nafsy, Konseling Agama Teori dan Kasus (Yogyakarta: 

Fajar Pustaka Baru, 2002), hal. 4-5 
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2. Ruang Lingkup Konseling Islami 

  Adapun ruang lingkup dari konseling Islami yang berkaitan dengan 

pemikiran para tokoh Islam yang berkaitan dengan: 

a. Pendidikan akademis yakni mengakui adanya perbedaan IQ tiap individu 

dan mengarahkan sesuai potensi yang dimiliki. Misal : hafalan, analisis 

dan telaah, diskusi dan orasi. Memulai pengajaran dari masalah-masalah 

baru. 

b. Pekerjaan yakni mengakui adanya perbedaan IQ tiap individu dan 

mengarahkan kepada tugasnya masing-masing sesuai minat dan bakat. 

Selain itu perhatian kepada interaksi dalam pekerjaan, hak dan kewajiban 

yang harus dipenuhi juga profesionalisme. 

c. Agama dan perilaku yakni apa yang digambarkan dalam pemikiran Islam 

telah menunjukkan hakikat fitrah manusia itu sendiri. 

d. Keluarga dan pernikahan meliputi kewajiban dan hak anggota keluarga, 

konsep pencegahan masalah serta terapi jika terjadi masala di dalam 

keluarga. 

3. Tokoh Konseling Islami 

  Adapun menurut para ulama-ulama bimbingan konseling qur’ani dalam 

mengatasi bullying yaitu: 

1. Imam Magib  

  Mengemukakan bahwa “islamic counseling emphasize spiritual solution, 

based on love and fear of Allah and duty ol fulfil our responsibility as the servants 

of Allah on this earth”. 
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 “Konseling islami menekankan pada solusi spiritual, di dasarkan pada 

kecintaan, rasa takut kepada Allah dan menunaikan kewajiban kita untuk 

memenuhi tanggung jawab sebagai abdi (khalifah) Allah di bumi ini”.100 

 Menurut Imam Magib konseling islami mempunyai beberapa prinsip, yaitu 

Kerahasiaan (confidentiality), Kepercayaan (trust), Kecintaan berbuat baik kepada 

orang lain, Mengembangkan sikap persaudaraan, atau menciptakan sikap damai di 

antara sesama, Memperhatikan masalah-masalah kaum muslimin, Memiliki 

kebiasaan untuk mendengarkan yang baik, Memahami budaya orang lain, Adanya 

kerjasama antara ulama dan konselor, Memiliki kesadaran hukum, Bertujuan 

untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, dan Menjadikan 

Nabi Muhammad SAW sebagai model (uswatun hasanah) utama dalam 

kehidupan, khususnya menyangkut sikap kasih sayangnya kepada orang lain.101 

2. Imam Al-Ghazali (1111 M) 

  Iman Al-Ghazali bernama lengkap Muhammad  bin Ahmad, Al-Imamul 

Jalil, Abu Hamid ath-Thusi al-Ghazali. Ia dilahirkan di Thusi, daerah Khurasan 

wilayah Persia tahun 450 H (1058 M).102 Imam Al-Ghazali menguraikan dengan 

sangat memukau aneka penyakit jiwa dan metode penyembuhannya, menurutnya 

penyakit yang diderita manusia ada dua jenis, ujarnya fisik dan psikis. 

Kebanyakan kita sangat memperhatikan kesehatan tubuh tetapi jarang peduli 

dengan kesehatan jiwa. Bagaimana cara mengobati penyakit-penyakit jiwa seperti 

                                                             
100Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan Dan Konseling, Cet.ke 3, 

(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal. 43. 
101Yusuf L.N, Syamsu. 2012. Konseling Islami : Acara Seminar di Universitas 

Mulawarman. Samarinda. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 43 
102Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II (Jakarta: UI-Press, 

1986), hal. 52 
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egoisme, serakah, phobia, iri hati, depresi, was-was, beliau jelaskan dalam 

kitabnya yang berjudul “Tazkiyatun Nafs”. 

  Dalam kitab Tazkiyatun Nafs, Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa 

Tazkiyatun Nafs Secara etimologi, Tazkiyatun Nafs berasal dari 

kata “tazkiyat” dan “an-nafs”. Kata“tazkiyat” berasal dari bahasa Arab yakni 

isim masdar dari “zaka” yang berarti penyucian. Kata “an-nafs”  adalah jiwa, jiwa 

yang tidak dimaknai sebagai nafsu. Dengan demikian, secara terminology, 

Tazkiyatun Nafs bermakna sebagai penyucian jiwa.103  Ada banyak konsep yang 

diutarakan oleh Al-Ghozali mengenai makna Tazkiyatun Nafs, dalam setiap kitab 

yang ia tulis memberikan pengertian yang berbeda. Tazkiyatun Nafs merupakan 

proses penyucian jiwa , pengembalian jiwa pada fitrahnya, dan pengobatan jiwa-

jiwa yang sakit agar menjadi sehat kembali, melalui terapi-terapi sufistik.104 

  Bentuk Tazkiyatun Nafs pada dasarnya ada dua macam, yaitu bentuk 

pembinaan akhlak dan bentuk terapi jiwa. 

a. Tazkiyatun Nafs sebagai pembinaan akhlak manusia 

Menurut Al-Ghozali, jiwa yang sehat bersumber dari akhlak terpuji. 

Sebaliknya, jiwa yang sakit bersumber dari akhlak tercela. Sehingga dalam 

hal ini, kualitas jiwa seseorng dapat dinilai dengan bagaimana penampilan 

akhlak seseorang. Akhlak yang terpuji, dan dekat dengan Allah, akan 

menunjukkan sikap yang baik dan disenangi oleh orang lain. Namun, 

akhlak yang buruk, dan jauh dari Allah, akan menunjukkan bahwa dalam 

                                                             
103 M. Sholihin, Tasawuf Tematik (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003),  hal. 130-131. 
104 M. Sholihin, Terapi Sufistik (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hal. 175. 
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jiwanya ada gejolak penyakit jiwa yang meresahkan bagi diri sendiri 

maupun orang.  

b. Tazkiyatun Nafs dalam bentuk terapi jiwa 

Argumentasi Al-Ghozali terhadap terapi jiwa adalah bahwa jiwa dapat 

diobati sebagaimana tubuh dapat diobati. Pengobatan penyakit jiwa dapat 

dilakukan dengan terlebih dahulu dengan mendiagnosis jenis penyakit dan 

sebab-sebabnya.  Al-Ghozali menegaskan bahwa ketaatan merupaka obat, 

sedangkan kemaksiatan merupakan racun yang berpengaruh terhadap hati 

atau jiwa. 

  Seseorang harus melakukan penyelidikan tentang penyebab keburukan 

jiwanya, sehingga dengan mengetahui penyebabnya, akan memudahkan 

penghapusan penyebab. Al-ghozali mengatakan, 

  “Ketahuilah bahwa semua akhlak yang buruk disembuhkan dengan ilmu 

dan amal. Penyembuhan tiap penyakit (jiwa) ialah dengan melawan 

penyebabnya. Oleh karena itu, kita harus meneliti dulu sebab-sebabnya”105  

  Dari pernyataan di atas, Al-Ghozali sangat menekankan bagaimana ilmu 

dan amal sangat penting dalam penyembuhan jiwa. Ilmu dalam hal ini berfungsi 

untuk mengetahui sebab dan akibat suatu penyakit jiwa. Selanjutnya, setelah 

mengetahui penyebabnya, seseorang dapat menghilangkan penyebabnya, 

seseorang dapat menghilangkan penyebabnya dan melakukan perbuatan (amal) 

yang dianggap sebagai lawan dari sifat jelek yang muncul. Amal dilakukan harus 

berdasarkan syariat. 

                                                             
105 M. Sholihin, Tasawuf Tematik, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2003), hal.188. 
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3. Al-Hakim Al-Tirmidzi (898 M) 

  Al-Hakim Al-Tarmidzi nama lengkapnya adalah Abu Abdillah 

Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ibn Basyr al-Muhaddits al-Zahid al-Hakim al-

Tirmidzi, bergelar al-Hakim (the philosopher/Sang Bijak). Para penulis tidak 

sama dalam menyebut urutan nama diri, laqab (nama kehormatan), dan kunyah 

(nama panggilan) toko ini.106 Ia dikenal dengan sebutan al-Hakim karena 

keberhasilannya dalam mentransformasikan tradisi Hellenistik ke dalam ajaran-

ajaran Sufisme.107 Selain dikenal sebagai seorang sufi, Hakim dikenal juga 

sebagai al-Imam, al-Hafidz, al-Zahid, al-Muhaddits, al-Syaikh karena kedalaman 

ilmunya dalam fiqih dan hadits.108 

  Beberapa ahli sejarah mengatakan ia dilahirkan di kota Tirmidzi (Termez), 

Uzbekistan, Asia Tengah pada masa pemerintahan Abbasiyah khalifah al-

Ma’mun,109 yaitu di awal abad ke-3 H pada tahun 205 H/820 M dan meninggal di 

antara 295 dan 300 H/905 dan 910 M. Menurut Abdul Fatah Barakat,110 al-Hakim 

al-Tirmidzi lahir pada 205 H dan wafat pada 320 H/935 M dalam usia 115 tahun. 

  Al-Hakim al-Tirmidzi adalah seorang sufi abad ke-3 H/9 M sekaligus fiqih 

dan muhaddits, telah membahas konsepsi hati yang disebut Maqamat al-Qalb 

dengan ulasan dan analisis yang diselaraskan dan dijabarkan dengan penjelasan 

                                                             
106Asep Usman Ismail, “al-Hakim al-Tirmidzi” dalam Azyumardi Azra (red), Ensiklopedi 

Tasawuf, Jilid I, (Bandung: Angkasa, 2008), hal. 426 
107Annemaric Schimmel, Mystical Dimension of Islam, (Chapel Hill: The University of 

North Carolina Press, 1975), hal. 56 
108Wajih Ahmad Abdullah, Al-Hakim al-Tirmidzi wa al-Ittijahat al-Dzawqiyyah, 

(Iskandaria: Dar al-Ma’rifah al-Jami’iyyah, T.th), hal. 18 
109Aiyub Palmer, The Social and Theorctical Dimensions of Sainthood in Early Islam: Al-

Tirmidzi’s Gnoseology and the Foundations of Sufi Social Praxis, Dissertation, University of 

Michigan, 2015, hal. 34 
110Abdul al-Fath Abdullah Barakat, al-Hakim al- Tirmidzi wa Nadzariyatuhu fi al-

Wilayah, (t.tp: Matbu’at Majma’ al-Buhuts al-Ilmiyah, t.th), hal. 35 
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filosofis dalam kitab Bayan al-Farq Baina ash-Sadr wa al-Qalb wa al-Fuad wa 

al-Lubb. Walaupun Hakim bukan seorang sufi pertama yang berbicara tentang 

hati, namun sejauh pembacaan penulis konsepsi tersebut mencerminkan 

kekhasannya dari sufi-sufi lainnya. Ia merupakan sufi periode awal yang 

mengatakan hati ke dalam tingkatan-tingkatan batin yang diistilahkannya sebagai 

“Maqamat al-Qalb”. 

  Maqamat al-Qalb merupakan istilah yang terdiri dari dua kata “Maqamat” 

dan “al-Qalb”. Kedua kata tersebut merupakan istilah sufistik di mana 

“Maqamat” berarti tingkatan spiritual yang diusahakan oleh seorang sufi secara 

iktisab melalui ibadah dan mujahadah, sedangkan “al-Qalb” merupakan entitas 

metafisik yang dikaruniakan Allah kepada manusia, yang dengannya manusia 

dapat merasa, berpikir, mengetahui, dan dekat dengan Allah. Makna Maqamat  al-

Qalb sendiri, menurut Hakim adalah penggambaran hati yang memiliki tingkatan-

tingkatan batin, yaitu dada(Sadr), hati (Qalb), hati kecil (Fu’ad), dan hati nurani 

(Lubb). Tingkatan-tingkatan batin tersebut tersusun secara struktural dan 

mempunyai fungsi masing-masing yang berbeda namun tidak bertentangan, 

bahkan saling menguatkan. Setiap tingkatan-tingkatan tersebut terkait dengan 

tingkatan spiritual, jiwa, ilmu, dan pengetahuan manusia. Setiap hati dibedakan 

oleh tingkat kesadaran dan realisasi inilah yang dijelaskan oleh Hakim al-Tirmidzi 

dalam kitabnya Bayan al-Farq Baina al-Sadr wa al-Qalb wa al-Fuad wa al-Lubb. 

  Dalam kitab Bayan al-Farq baina al-Sadr wa al-Qalb wa al-Fuad wa al-

Lubb, al-Tirmidzi mendefinisikan bahwa hati (Qalb) adalah sebuah istilah yang 

mencakup seluruh lapisan batin manusia. Pada batin tersebut ada beberapa tempat, 
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diantaranya ada yang termasuk bagian luar hati dan ada yang termasuk bagian 

dalam hati. Tiap-tiap bagian mempunyai hukum dan pengertian yang berbeda. 

Namun, semuanya saling membantu dan manfaatnya saling berkaitan. Segala 

yang berbeda di luar menjadi landasan bagi sesuatu yang bersambung kepadanya 

dari dalam, dan kesempurnaan cahaya penglihatan tergantung kepada 

kesempurnaan semuanya.111 

4. Abu Thalib al-Makki (996 M) 

  Abu Thalib al-Makki merupakan salah seorang tokoh ilmuan Islam yang 

terkenal dalam bidang ilmu tasawuf. Nama beliau dinisbahkan sebagai al-

Makki112 apabila bermulanya kehidupan dan pendidikan beliau yang sistematik di 

Mekah di samping beliau terkenal dengan ketokohannya dalam ilmu tasawuf serta 

perjalanan kerohaniannya.113 Beliau seorang berkeperibadian mulia dan 

merupakan penulis kepada kitab Qut al-Qulub (Makanan Hati).114 Di Mekah, 

beliau telah berguru dengan ramai guru yang mahir dalam berbagai bidang 

keilmuan terutamanya dalam ilmu tasawuf. 

  Nama sebenar Abu Talib al-Makki ialah Abu Talib Muhammad Ibn ‘Ali 

Ibn ‘Atiyyah al-Harith al-‘Ajami al- Makki.115 Beliau dilahirkan di wilayah al-

                                                             
111Al-Hakim al-Tirmidzi, Bayan al-Farq baina al-Sadr wa al-Qalb wa al-Fuad wa al-

Lubb, hal. 17 
112Baldick, Julian (1989), Mystical Islam: An Introduction to Sufism, London: I.B Tauris 

& Co Ltd, hlm. 56; Lihat juga terjemahan bahasa Indonesia Baldick, Julian (2000), Islam Mistik, 

Satrio Wahono (terj), (Indonesia: PT Serambi Ilmu Semesta), hlm. 79. 
113Al-Makki, Abu Talib (1997), Qut al-Qulub Fi Mu`amalat al-Mahbub Wa Wasf Tariq 

al-Murid Ila Maqam al-Tawhid, jil. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, hlm. 2; Lihat juga al-

Makki, Abu Talib (t.t), ‘Ilm al-Qulub, (Mesir: Maktabah al-Qaherah), hlm. 9. 
114Bowering, Gerhard (1980), The Mystical Vision of Existence in Classical Islam, 

(NewYork: Walter de Gruyter), hlm. 25. 
115Ibn Khallikan (1977), Wafayat al-A’yan, jil. 4, ed. Ihsan ‘Abbas, (Beirut: Dar Sadir), 

hlm. 303; lihat juga Abdel Kader (1962), The life, Personality and Writings of al-Junayd, 

(London: Luzac), hlm. 114. 
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Jibal116 satu daerah yang terletak antara kota Baghdad dan Wasith. Namun tarikh 

kelahiran al-Makki tidak dapat ditentukan disebabkan tidak banyak penulisan atau 

maklumat mengenai kehidupan awal beliau. Beliau telah meninggal dunia pada 

tahun 386H/ 996M dan dikatakan beliau sempat hidup sezaman dengan Ibn Salim 

(350H/ 960M). Selain itu, al-Makki juga telah mendapat pendidikan awal dari 

pada Abu Sa„id Ibn al-‘Arabi (341H/ 950M).117 

  Ketokohan al-Makki dalam bidang tasawuf diakui oleh ramai sarjana 

Islam dan juga barat. Idea pemikiran yang dibawakan oleh al-Makki dijadikan 

sebagai rujukan dan panduan kepada ahli sufi selepasnya. Kitab Qut al-Qulub, 

karya agung Abu Talib al-Makki dalam bidang tasawuf telah menonjolkan 

elemen-elemen spiritual dan pengalaman kerohanian118 yang teratur dan 

sistematik dalam doktrin kesufian119 dan telah memberi pengaruh yang besar 

terhadap karya sufi seterusnya.120 

  Qut al-Qulub adalah kitab karangan Abu Thalib al-Makki dikatakan antara 

karya yang terawal dalam bidang kesufian.121 Jika tajuk ini diterjemahkan dalam 

bahasa Melayu ia bermaksud “Makanan kepada Hati” atau dalam bahasa Inggeris 

                                                             
116Ibn Khallikan (1977), Wafayat al-A’yan, jil. 4, ed. Ihsan ‘Abbas, Beirut: Dar Sadir, 

hlm. 303; lihat juga Bowering (1980), The Mystical Vision of Existence in Classical Islam, 

(NewYork: Walter de Gruyter), hlm. 25. 
117Wan Mohd Azam Bin Mohd Amin (1991), “Evaluation of the Qut al-Qulub of al-

Makki with an Anotated Translation of his Kitab al-Tawba”, (Tesis PHD, Universiti Edinburgh), 

hlm. 1. 
118Zakaria Stapa (2004), “Tasawuf dan Pembangunan Hakiki Ummah” dalam Wan 

Suhaimi Wan Abdullah dan Che Zarrina Sa‟ari (ed), Tasawuf dan Ummah, (Kuala Lumpur: 

Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam, Universiti Malaya), hlm. 76 
119Smith, Margaret (1984), Rabi‟a The Mystic & Her Fellow- Saints In Islam, (New 

York: Press Syndicate of The University of Cambridge), hlm. 47. 
120Schimmel (2008), Mystical Dimensions of Islam, Kuala Lumpur: Islamic Trust, hlm. 

85. 
121Smith, Margaret (1950), Mystics of Islam: Transslations From The Arabic And 

Persian, Together With A Short Account Of The Brief Biographical Notes On Each Sufi Writer, 

(London: Luzac & Company LTD), hlm. 46. 
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“ The Food of Hearts”. Kitab ini mengandungi 48 bab kesemuanya, terdapat bab 

yang membincangkan konsep asas ibadah kepada umat Islam seperti zikir, shalat, 

wirid, shalat sunat, dan lain-lain lagi. Selain itu, kitab ini juga membincangkan 

mengenai jalan-jalan kerohanian (maqamat) seperti muhasabah, muraqabah dan 

lain-lain. Terdapat juga bab yang membincangkan tentang konsep ilmu, Iman dan 

Islam, dosa-dosa besar, serta mengenai halal dan syubahat. 

D. Strategi Bimbingan Konseling Qur’ani Dalam Mengatasi Bullying 

Strategi berasal dari kata benda “strategos” yang merupakan gabungan 

kata dari stratos (militer) dan ago (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego 

berarti merencanakan (to plan).122 Dalam bahasa Inggris, strategi disebut dengan 

strategy yang berarti plan intended to achieve a particular purpose.123 

Pada awalnya strategi diartikan sebagai kegiatan memimpin militer dalam 

menjalankan tugas-tugasnya di lapangan, dan seiring perkembangan zaman, 

strategi banyak pula diterapkan dalam bidang manajemen, dunia usaha, 

pengadilan dan pendidikan. Dengan makin luasnya penerapan strategi, Mintberg 

dan Waters dalam Juntika mengemukakan bahwa strategi adalah strategies are 

realized as patterns in streams of decisions or actions. Strategi adalah pola umum 

tentang keputusan atau tindakan.124 

 

 

                                                             
122Achmad Juntika Nurihsan, (2012), Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling (Edisi 

Revisi), (Bandung: PT. Refika Aditama), hal. 9 
123Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (2008), hal. 439 
124Achmad Juntika Nurihsan, (2009), Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling (Edisi 

Revisi), (Bandung: PT. Refika Aditama), hal. 9 
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Pengertian strategi juga disimpulkan oleh Juntika bahwa strategi adalah 

suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan 

kegiatan atau tindakan. Strategi mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat 

dalam kegiatan, isi kegiatan, proses kegiatan, dan sarana penunjang lainnya.125 

Munurut Juntika Nurihsan, bimbingam konseling memiliki ragam 

pendekatan, diantaranya pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan 

preventif dan pendekatan perkembangan. Berdasarkan berbagai macam 

pendekatan tersebut, yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini 

adalah Pendekatan preventif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang 

diarahkan pada antisipasi agar masalah individu tidak sampai terjadi. Guru 

pembimbing memberikan beberapa informasi serta keterampilan untuk mencegah 

masalah tertentu. Pendekatan preventif tidak selalu didasari oleh teori tertentu 

yang khusus, namun disesuaikan dengan kebutuhan.126 

Demi tercegahnya masalah bullying diperlukan kebijakan yang bersifat 

menyeluruh di sekolah. Sebuah kebijakan yang melibatkan komponen dari guru 

sampai siswa, dari kepala sekolah sampai orang tua murid, kerja sama antara 

guru, orang tua dan masyarakat atau pihak lain yang terkait seperti kepolisian, 

aparat hukum dan sebagainya. sangat diperlukan dalam menangani masalah ini.127 

 

                                                             
125Achmad Juntika Nurihsan, (2012), Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling (Edisi 

Revisi), (Bandung: PT. Refika Aditama), hal. 10 
126Achmad Juntika Nurihsan, (2009), Bimbingan Konseling Dalam Berbagai Latar 

Kehidupan, (Bandung : PT Refika Aditama), h. 21-22 
127 Ehan. http://file.upi.edu/direktori/fip/jur._pend._luar_biasa195707121984032 ehan/ 

bullying_dalam_pendidikan.pdf. h. 8  
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Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah ialah membuat 

sebuah program anti bullying di sekolah. Meurut Huneck dalam Ehan yang juga 

ahli intervensi bullying yang bekerja di Jakarta International School bullying akan 

terus terjadi di sekolah-sekolah, apabila orang dewasa tidak menyadari tingkah 

laku yang masuk tindakan bullying, tidak dapat membina hubungan saling 

percaya dengan siswa, tidak menyadari luka yang disebabkan oleh bullying, tidak 

menyadari dampak bullying yang merusak kegiatan belajar siswa, serta tidak ada 

campur tangan secara efektif dari sekolah. Adapun kegunaan dari program serta 

kegiatan anti bully di sekolah antara lain: 

a. Menanamkan pengertian bahwa rasa aman adalah hak dan milik semua 

orang. 

b. Membekali siswa untuk membuat keputusan 

Strategi lain juga dikemukakan oleh Novan Ardy, bahwa gagasan yang 

tepat dalam mengatasi fenomena bullying disekolah adalah program peaceful 

school. peaceful school adalah sekolah yang damai. Sekolah yang memiliki 

suasana yang kondusif untuk belajar mengajar, memberikan jaminan suasanan 

kenyaman dan keamanan pada setiap komponan yang ada disekolah karena 

adanya kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dan kebersamaan.128 

 

 

 

                                                             
128Novan Ardy Wiyani, (2012), Save Our Children From School Bullying. (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media), h. 97-98 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur dan 

cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab 

masalah penelitian.1 Dengan kata lain metode penelitian akan memberikan 

petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Oleh karena itu metode 

penelitian merupakan cara yang sangat menentukan dalam mengumpulkan data 

yang diperlukan dilapangan sekaligus berfungsi sebagai kerangka berfikir dari 

penelitian penulis. Untuk melakukan penelitian skripsi ini, penulis menempuh 

langkah-langkah sebagai berikut: 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian meupakan suatu cara yang digunakan untuk 

menyelidiki suatu masalah tertentu sesuai dengan masalah dan tujuan yang ingin 

dicapai dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan yang diangkat merupakan 

permasalahan yang tidak bisa dijelaskan dan dianalisa melalui data-data statistik 

sehingga perlu pendekatan tertentu untuk memahaminya. Penelitian kualitatif 

merupakan cara untuk memahami perilaku sosial sebagai upaya menjaring 

informasi secara mendalam dari suatu fenomena atau permasalahan yang ada di 

                                                             
1 Nana Sadjana dan Ibrahim, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2001), hal. 16. 
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dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, 

baik dari sudut pandang teoritis maupun empiris.2 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode 

deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan membuat deskripsi 

atas suatu fenomena sosial atau fenomena alam secara sistematis, faktual dan 

akurat. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang akan menghasilkan 

data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dari suatu 

proses yang diamati. Data yang muncul yang berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka didapatkan dalam beberapa cara, yaitu observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, atau dengan cara lain yang biasanya diproses dahulu sebelum 

siap digunakan (melalui pencatatan, penyuntingan, atau alih tulis), tetapi analisis 

kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang 

diperluas.3 Dengan demikian, peneliti akan berhubungan langsung dengan sumber 

data penelitian dan memerlukan komunikasi yang lebih mendalam dengan sumber 

data agar semua pertanyaan penelitian dapat dieksplorasi dengan sempurna. 

Penelitian ini memfokuskan pada strategi bimbingan konseling qur’ani untuk 

mengatasi bullying di SMAN 1 Simeulue Tengah. 

 

 

 

 

                                                             
2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & 

D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal 207 
3 Matthew Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI Press, 1992) hal. 15-16 
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B. Subyek Penelitian dan Sampel Penelitian 

Subyek penelitian yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan dengan kata lain yang 

disebut responden.4 Dalam penelitian ini yang peneliti jadikan subyek penelitian 

yaitu kepala sekolah, guru BK, dan guru PAI. 

a. Kepala Sekolah 

Dari kepala sekolah peneliti menggali data tentang bullying di sekolah, 

strategi guru BK di SMAN 1 Simeulue Tengah untuk mengatasi bullying 

dan dampak dari strategi guru BK untuk mengatasi bullying melalui 

strategi bimbingan konseling qur’ani di SMAN 1 Simeulue Tengah. 

b. Guru BK 

Dari guru BK tersebut peneliti akan menggali data tentang bagaimana 

strategi untuk mengatasi bullying siswa melalui pendekatan bimbingan 

konseling qur’ani di SMAN 1 Simeulue Tengah. Di samping itu, peneliti 

juga menggali dampaknya bagi siswa dari strategi guru BK untuk 

mengatasi bullying melalui pendekatan bimbingan konseling qur’ani di 

SMAN 1 Simeulue Tengah. 

c. Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

Guru PAI membantu peneliti memberikan informasi tentang bagaimana 

strategi guru BK dalam menanggulangi bullying melalui bimbingan 

konseling qur’ani pada siswa yang pernah menjadi pelaku dan korban 

                                                             
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1996), hal. 232 
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bullying di sekolah, dan mendeskripsikan kronologi peristiwa bullying 

yang pernah terjadi di SMAN 1 Simeulue Tengah. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam 

menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat 

diwujutkan dalam benda.5 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara pengamatan 

sistematis terhadap hal-hal yang diselidiki. Dalam arti luas observasi meliputi 

pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap 

obyek yang sedang diteliti. Ada tiga jenis teknik pokok dalam penggunaan 

observasi yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan, observasi 

sistematik dan observasi non sistematik, dan observasi eksperimen dan observasi 

non eksperimen.6 Namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 

metode non partisipan karena peneliti tidak mengambil bagian secara penuh dari 

aktivitas obyek yang diteliti. 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 305 
6 Anwar Sutoyo, Pemahaman Individu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hal. 84 
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Tabel 1.1 

Skor Alternatif Jawaban 

No Item Alternatif 

Jawaban 

Ya Tidak 

A Bullying Fisik  

1 Menurut anda apakah menampar teman atau adik kelas yang 

songong adalah hal yang wajar 

  

2 Apakah anda pernah merusak barang milik orang yang tidak 

anda sukai 

  

3 Apakah anda pernah menendang teman atau adik kelas anda   

4 Apakah anda pernah memalak uang/barang dari adik kelas 

atau teman anda 

  

B Bullying Verbal/non fisik  

1 Setujukah anda jika teman anda berpendapat bahwa acara 

MOS tidak akan seru dan berkesan tanpa disertai bentakan, 

omelan dan kegiatan lain yang bersifat mengerjai siswa baru 

  

2 Apakah anda pernah menamai teman anda dengan julukan-

julukan yang tidak pantas 

  

3 Apakah anda pernah mencela penampilan atau bentuk fisik 

teman atau adik kelas anda 

  

4 Meskipun saya sendiri yang sedang rebut di kelas, namun 

saya suka menuduh teman lain yang berbuat keributan di 
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kelas 

5 Saya suka menyebarkan keburukan seseorang kepada orang 

lain 

  

6 Saya senang menghina teman yang tidak punya  (miskin)   

7 Saya menolak dengan tegas jika ada yang kurang pandai 

mengajak saya bermain 

  

C Bullying Mental atau Psikologis  

1 Apakah anda pernah mendiamkan teman atau adik kelas 

anda karna dia berbuat salah 

  

2 Apakah anda pernah mengirimkan catatan yang menjelek-

jelekan pada teman atau adik kelas anda 

  

3 Saya akan memandangnya dengan tajam (melototitnya) 

teman yang berani melawan saya 

  

4 Saya menganggap remeh kemampuan teman yang lain   

5 Saya merasa diri saya yang paling hebat di dalam kelas   

6 Saya mengancam teman melalui lewat pesan singkat telpon 

genggam atau e-mail 

  

7 Saya merasa tidak ada satu pun teman yang berani dengan 

saya 

  

8 Saya tidak mau mengajak bicara teman yang tidak saya 

sukai 

  

9 Saya bersikap acuh (tidak peduli)pada teman yang tidak 

mampu 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln 

dan Goba antara lain: mengkontruksi mengenai orang-orang, kejadian, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan dan lain-lain.7 Dalam pelaksanaan wawancara yang 

digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara dengan membawa 

kerangka pertanyaan untuk disajikan. Wawancara akan dilakukan dengan kepala 

sekolah, guru bimbingan dan konseling (BK), dan guru PAI. Untuk wawancara 

sumber dan data yang dikumpulkan dapat dijabarkan melalui tabel berikut: 

Lampiran 1. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara Dengan Guru BK 

Tabel 1.1. Pedoman Wawancara Dengan Guru BK 

Nama  : 

Tanggal : 

Jam  : 

Topik  : 

Tempat : 

 

 

                                                             
7 Lexy. J. Moleong, Metodologi Kuantitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 

hal. 186 
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No Daftar Pertanyaan 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perilaku bullying ? 

Apakah di sekolah ini pernah ditemukan kasus bullying ? Jika ya, apa 

bentuknya ? 

Apakah bapak/ibu mengetahui penyebab terjadinya bullying ? 

Tindakan apa yang bapak/ibu lakukan ketika bullying terjadi ? 

Apakah bapak/ibu pernah memberikan layanan bimbingan dan konseling 

Islami ? 

Bentuk layanan bimbingan dan konseling Islami apa yang sudah pernah 

dilakukan ? 

Strategi apakah yang digunakan bapak/ibu  untuk mengatasi perilaku 

bullying di sekolah ? 

Apa saja kendala yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan bimbingan 

dan konseling Islam dalam penanganan bullying ? 

Apakah bapak/ibu pernah mengalihtangankan kasus yang berat kepada 

pihak lain ? 

Apakah bapak/ibu juga melakukan kunjungan rumah guna penyelesaian 

masalah siswa ? 

Adakah program bimbingan konseling Islami di sekolah ini dalam 

menangani masalah bullying ? jika ada, bagaimana pelaksanaan dari 

program tersebut ? 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

Tabel 1.2. Pedoman Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

Nama  : 

Tanggal : 

Jam  : 

Topik  : 

Tempat : 

No  Daftar Pertanyaan 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perilaku bullying ? 

Apa faktor penyebab siswa-siswi melakukan perilaku bullying ? 

Bagaimana bentuk perilaku bullying yang terjadi di sekolah ini ? 

Bagaimana usaha sekolah untuk mengatasi perilaku bullying ?  

Bagaimana peran orang tua dalam membantu sekolah untuk mencegah 

atau mengatasi perilaku bullying pada siswa-siswi disekolah ? 

Sudah berapa lama program BK berjalan di sekolah ini ? 

Bagaimana hasinya sejauh ini ? 

Siapa saja yang ikut serta dalam menjalankan program BK di sekolah 

selain guru BK itu sendiri ? 

Program BK apa saja yang sudah terlaksana ? 

Apakah program BK yang ada di sekolah ini efektif dalam 

menanggulangi permasalahan siswa ? 

Strategi atau cara apa yang dilakukan untuk menimbulkan efek jera 
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12 

13 

terhadap siswa ? 

Jenis hukuman seperti apa yang diterapkan di sekolah ? 

Bagaimana tips bapak/ibu sebagai kepala sekolah mewujudkan sekolah 

anti bullying ? 

 

Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

Pedoman Wawancara Dengan Guru PAI 

Tabel 1.3. Pedoman Wawancara Dengan Guru PAI 

Nama  : 

Tanggal : 

Jam  : 

Topik  : 

Tempat : 

No Daftar Pertanyaan 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Meraknya kabar berita tentang bullying baik diluar sekolah ataupun di 

sekolah sekarang sedang gencar. Bagaimana dengan di sekolah ini, seperti 

apa bentuk-bentuk  bullying yang masih terjadi di sekolah ini ? 

Bagaimana peran bapak/ibu dalam menanggulangi bullying di sekolah ini 

? 

Menurut bapak/ibu apa yang menjadi motif siswa melakukan bullying 

terhadap temannya ? 

Bagaimana peranan Pendidikan Agama Islam terhadap perkembangan 

anak didik itu  sendiri ? 
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 Menurut bapak/ibu apakah Pendidikan Agama Islam dapat 

meminimalisir kenakalan (bullying) siswa ? 

Faktor-faktor apa sajakah penyebab kenakalan (bullying) siswa di SMAN 

1 Simeulue Tengah ? 

Apasajakah contoh-contoh kenakalan (bullying) siswa SMAN 1 Simeulue 

Tengah ? 

Upaya apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam menanggulangi kenakalan 

(bullying) siswa di SMAN 1 Simeulue Tengah ? 

Apakah ada bapak/ibu terapkan bimbingan Islami dalam pelaksanaan 

bimbingan pada siswa di sekolah ?  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.8 Data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata dan gambar bukan berupa angka-angka.9 

Data kualitatif merujuk pada data kualitas objek penelitian, yaitu ukuran 

data berupa non angka, tetapi merupakan satuan kualitas (misalnya istimewah, 

baik, buruk, tinggi, rendah, sedang), atau juga serangkaian informasi verbal dan 

                                                             
8 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308. 
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), Cet. 27, h. 11. 
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non verbal yang disampaikan informan kepada peneliti untuk menjelaskan 

perilaku ataupun peristiwa yang sedang menjadi fokus penelitian.10 

Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data 

yang umum digunakan. Beberapa metode tersebut, antara lain wawancara, 

observasi, dokumentasi.11 

Dalam penelitian ini data yang akans dikumpulkan adalah data tentang 

strategi bimbingan konseling qur’ani untuk mengatasi bullying. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Teknik Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung.12 Teknik ini digunakan untuk mengamati secara 

langsung kondisi siswa baik di dalam kelas, di luar kelas, di lingkungan sekolah 

(halam sekolah dan kantin), sistematika pembelajaran dan bimbingan guru, serta 

mengenai proses pelaksanaan bimbingan konseling qur’ani dan bentuk-bentuk 

bimbingan konseling qur’ani.  

b. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau 

pewawancara dengan si penjawab atau informan dengan menggunakan alat yang 

                                                             
10 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Gelora Aksara 

Pratama, 2009), hal. 84 
11 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2012), hal. 116 
12 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda 

Karya, 2010), hal. 220 
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dinamakan interview guide (panduan wawancara).13 Wawancara merupakan alat 

untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang 

tentang berbagai aspek kehidupan. 

Wawancara berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti 

yang dialami orang lain. Wawancara dapat pula berfungsi eksploratif, yakni bila 

masalah yang kita hadapi masih samar-samar bagi kita karena belum pernah 

diselidiki secara mendalam oleh orang.14 

Metode wawancara adalah metode yang paling pokok atau utama dalam 

penelitian ini. Adapun metode lain yang digunakan untuk melengkapi data yang 

tidak bisa diperoleh melalui wawancara. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan 

data tentang bagaimana strategi bimbingan konseling qur’ani untuk mengatasi 

bullying. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni cara memperoleh data langsung dari tempat penelitian 

yang berasal dari buku-buku, laporan atau sejenisnya.15 Dokumentasi dilakukan 

untuk memperoleh data-data sehubungan dengan jumlah siswa, jumlah guru, luas 

wilaya serta kegiatan guru bimbingan konseling untuk mengatasi bullying di 

SMAN 1 Simeulue Tengah. 

 

 

 

                                                             
13 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 4, hal. 108 
14 S. Nasution, Metode Research, Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 

144-145 
15Riduwan, Dasar-Dasar Statistika, h. 56 
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E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan menguraikan data ke 

dalam pola, kategori dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.16 Analisa data 

merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, 

wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus 

yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.17 

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data yang 

kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data adalah upaya yang 

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.18 

Teknik analisis data ini dilakukan setelah proses pengumpulan data 

diperoleh. Penelitian ini bersifat studi kasus, untuk itu analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif yaitu setelah data 

terkumpul dan diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data 

tersebut. Analisa yang digunakan tersebut untuk mengetahui bagaimana bentuk 

bullying yang dilakukan oleh siswa di SMAN 1 Simeulue Tengah, strategi apakah 

yang digunakan oleh guru bimbingan konseling qur’ani untuk mengatasi perilaku 

                                                             
16 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2005), hlm. 103 
17 Neong Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 

104 
18 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), h. 248 
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bullying di SMAN 1 Simeulue Tengah, selain itu untuk mengetahui apa yang 

menjadi hambatan pada bimbingan konseling qur’ani dalam mengatasi perilaku 

bullying di SMAN 1 Simeulue Tengah. 

Analisis data pada penelitian ini juga dilakukan dengan cara sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis 

sebelum memasuki lapangan dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan 

yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, yang masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan. 

Adapun analisis data selama dilapangan dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung. Kemudian melanjutkan analisis data setelah selesai penelitian yang 

diperoleh dilapangan yang akan dikelola, dikaji dan dipelajari kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah, adapun 

lokasi sekolah yaitu Jln. Tgk Diujung Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue 

Tengah, Kabupaten Simeulue. Sekolah ini merupakan salah satu rintisan Sekolah 

Standar Nasional (SSN) di Simeulue. 

SMA Negeri 1 Simeulue Tengah menjadi sekolah Negeri pada Tanggal 14 

September 1986. Pada tahun Ajaran 2016/2017 memiliki siswa/i dengan jumlah 

229 orang dan guru sebanyak  20 orang.1 

1. Visi dan Misi 

a. Visi 

Unggul Dalam Prestasi Teladan Dalam Prilaku 

b. Misi 

1. Meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara afektif, sehingga 

setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai potensi yang 

dimiliki. 

2. Meningkatkan pendidikan akademik, kinerja profesionalisme guru 

beserta untuk mengembangkan sumber daya manusia. 

3. Mendorong dan menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki siswa 

dalam olahraga dan sprit secara optimal. 

4. Menumbuhkan budaya kreaktif, inovatif dan bertanggung jawab . 

                                                             
1 Data diperoleh dari arsip/data-data sekolah yang ada di TU SMA Negeri 1 Simeulue 

Tengah. 
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5. Menumbuhkan pengalaman terhadap agama islam menjadi pegangan 

hidup. 

6. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga 

sekolah dan komite sekolah 

7. Menumbuhkan semangat keunggulan pada siswa dan guru serta warga 

sekolah lainnya. 

8. Menginginkan matri ajar dengan IPTEK/IMTAQ dalam kehidupan 

sehari-hari.2 

2. Sarana dan Prasarana 

  Dari sejak berdirinya SMA Negeri 1 Simeulue Tengah telah memiliki 

beberapa fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar, yaitu dapat dilihat 

pada tabel 1.4. 

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

No  Jenis Sarana/Prasarana Jumlah 

1 Ruang Belajar 10 

2 Ruang Lab IPA 1 

3 Ruang Lab Bahasa - 

4 Perpustakaan  1 

5 Ruang BP - 

6 Mushalla  1 

7 Kantin  1 

8 Ruang Guru 1 

9 Ruang Kepala Sekolah 1 

10 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1 

11 Ruang TU 1 

12 WC Umum 2 

13 WC Guru 1 

14 Lapangan Olahraga 2 

15 Tempat Parkir Honda - 

16 Ruang Komputer 1 

                                                             
2 Data diperoleh dari arsip/data-data sekolah yang ada di TU SMA Negeri 1 Simeulue 

Tengah. 
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3. Jumlah Guru  

Tabel 4.2 Jumlah Guru SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

No. Kelas 
Guru 

(PNS) 

Pegawai 

(PNS) 

Guru 

Bakti 

Pegawai 

Bakti 
Jumlah 

1. Laki-laki 4 4 3 - 11 

2. Perempuan 6 - 3 - 9 

Total 14 1 9 2 20 

 

4. Kepemimpinan 

 SMA Negeri 1 Simeulue Tengah sama dengan sekolah umum lainnya 

yaitu di pimpin oleh kepala sekolah, dan dibawahnya ada wakilnya di masing-

masing bidang, ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah 

bidang osis dan sebagainya. Kepala sekolah SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

adalah seorang laki-laki yaitu Aslamudin, S.Pd.3 

B. Bagaimana Bentuk Bullying Yang Dilakukan Oleh Siswa Di SMAN 1 

Simeulue Tengah 

 

1. Hasil Observasi 

Bullying adalah perilaku yang di sengaja untuk menyakiti atau melukai 

korbannya baik secara jasmani dan rohani. Ada beberapa jenis dan wujud 

bullying, tetapi secara umum praktik-praktik bullying dapat dikelompokan ke tiga 

kategori: bullying fisik, bullying non fisik, dan bullying mental atau psikologis. 

Bullying juga termasuk dalam Ghibah yaitu seseorang menyebut aib seseorang, 

yang sifatnya melecehkan atau mempermalukan seseorang. Tindakan bullying 

pernah terjadi di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah yaitu berupa bullying non fisik, 

                                                             
3 Data diperoleh dari arsip/data-data sekolah yang ada di TU SMA Negeri 1 Simeulue 

Tengah. 
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yaitu bullying dengan cara mengejek, mengucilkan, mempermalukan dan 

sejenisnya. 

Hal itu diperkuat hasil lembaran observasi dengan beberapa siswa kelas X 

IPA 1 bahwa tindakan bullying yang terjadi di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

yaitu berupa bullying non fisik. Berdasarkan hasil dari lembaran observasi siswa 

tersebut membuktikan bahwa disekolah tersebut masih terjadi tindakan bullying.4 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Siswa Kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 

Simeulue Tengah 

No Item Alternatif 

Jawaban 

Ya Tidak 

A Bullying Fisik  

1 Menurut anda apakah menampar teman atau adik kelas 

yang songong adalah hal yang wajar 

 √ 

2 Apakah anda pernah merusak barang milik orang yang 

tidak anda sukai 

 √ 

3 Apakah anda pernah menendang teman atau adik kelas 

anda 

 √ 

4 Apakah anda pernah memalak uang/barang dari adik kelas 

atau teman anda 

 √ 

B Bullying Verbal/non fisik  

1 Setujukah anda jika teman anda berpendapat bahwa acara  √ 

                                                             
4 Hasil lembaran observasi siswa kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Simeulue Tengah, pada 

tanggal 13 Desember 2017 
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MOS tidak akan seru dan berkesan tanpa disertai bentakan, 

omelan dan kegiatan lain yang bersifat mengerjai siswa 

baru 

2 Apakah anda pernah menamai teman anda dengan julukan-

julukan yang tidak pantas 

√  

3 Apakah anda pernah mencela penampilan atau bentuk fisik 

teman atau adik kelas anda 

 √ 

4 Meskipun saya sendiri yang sedang rebut di kelas, namun 

saya suka menuduh teman lain yang berbuat keributan di 

kelas 

 √ 

5 Saya suka menyebarkan keburukan seseorang kepada 

orang lain 

 √ 

6 Saya senang menghina teman yang tidak punya  (miskin)  √ 

7 Saya menolak dengan tegas jika ada yang kurang pandai 

mengajak saya bermain 

 √ 

C Bullying Mental atau Psikologis  

1 Apakah anda pernah mendiamkan teman atau adik kelas 

anda karna dia berbuat salah 

√  

2 Apakah anda pernah mengirimkan catatan yang menjelek-

jelekan pada teman atau adik kelas anda 

 √ 

3 Saya akan memandangnya dengan tajam (melototitnya) 

teman yang berani melawan saya 

 √ 

4 Saya menganggap remeh kemampuan teman yang lain  √ 
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5 Saya merasa diri saya yang paling hebat di dalam kelas  √ 

6 Saya mengancam teman melalui lewat pesan singkat telpon 

genggam atau e-mail 

 √ 

7 Saya merasa tidak ada satu pun teman yang berani dengan 

saya 

 √ 

8 Saya tidak mau mengajak bicara teman yang tidak saya 

sukai 

 √ 

9 Saya bersikap acuh (tidak peduli)pada teman yang tidak 

mampu 

 √ 

 

 Hasil lembaran observasi yang peneliti lakukan di kelas X IPA 1 masih 

ada tindakan bullying yang berupa bullying non fisik, yaitu bullying dengan cara 

mengejek, mengucilkan, mempermalukan dan sejenisnya. 

C. Strategi Apakah Yang Digunakan Oleh Guru Bimbingan Konseling 

Qur’ani Untuk Mengatasi Perilaku Bullying Di SMAN 1 Simeulue 

Tengah 

 

Strategi guru adalah bagaimana cara yang dilakukan oleh guru dalam 

mengatasi perilaku bullying di sekolah. Strategi guru digunakan sebagai tolak 

ukur dari keberhasilan guru dalam mengatasi perilaku bullying di SMA Negeri 1 

Simeulue Tengah. Adapun strategi yang diterapkan oleh guru BK dalam 

mengatasi perilaku bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah diantaranya 

adalah dengan mengetahui terlebih dahulu akar permasalahan, dengan 

memberlakukan pemberian hukuman (punishment) kepada setiap pelaku bullying, 

memberikan peringatan lisan, dan meningkatkan mutu pendidikannya baik 

dibidang agama maupun disegi lainnya. Berbagai macam strategi yang diterapkan 
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tentunya diharapkan mampu untuk memberi perubahan perilaku siswa ke arah 

yang lebih baik lagi. 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan informan penelitian berdasarkan 

wawancara dengan kepala sekolah, guru pendidikan agama islam (PAI), dan guru 

pengasuh mata pelajaran bimbingan konseling (BK), mengenai strategi apakah 

yang digunakan oleh guru bimbingan konseling qur’ani untuk mengatasi perilaku 

bullying di SMAN 1 Simeulue Tengah. 

Dalam kaitannya dengan strategi untuk mengatasi perilaku bullying, 

Bapak Aslamudin, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

mengatakan seperti berikut ini: 

“Kalau emang itu terjadi bullying di sekolah ini sifatnya yang menuntun 

siswa itu sendiri kearah yang efek jerah nya mengacuh kepada 

pendidikan.”5 

 

Peneliti mewawancarai Ibu Shaumi Hasanah, S.Pd selaku guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah menambahkan mengenai 

strategi untuk mengatasi perilaku bullying, mengatakan seperti berikut ini: 

“Memberikan nasehat apalagi kalau misalnya memberikan nasehat ini 

yang pertama kalau emang kita lagi masuk berarti sesuai dengan pelajaran 

sendiri, kalau emang tidak terselesaikan baru ke wali kelas, kalau tidak 

terselesaikan ada bimpen namun itu harus diselesaikan di sekolah yang 

namanya aja  berhubungan dengan sekolah ya harus diselesaikan 

disekolah.”6 

 

                                                             
5 Hasil wawancara dengan kepala sekolah, Pak Aslamudin, S.Pd, pada hari rabu Tgl 13 

Desember 2017 

 
6 Hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, Ibu Shaumi Hasanah, S.Pd pada 

hari rabu Tgl 13 Desember 2017 
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Selanjutnya, Bapak Dinul Hidayah, S.Pd, selaku guru BK dan Pembina 

Osis di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah menambahkan mengenai strategi untuk 

mengatasi perilaku bullying, berikut pemaparannya: 

“...Apabila dalam mengatasi bullying harus mengetahui akar 

permasalahannya terlebih dulu, lalu memberikan penanganan kepada siswa 

yang menjadi pelaku maupun korban bullying, dan bagi siswa pelaku 

bullying akan diberikan sanksi yang berupa pengurangan nilai sikap di 

raport nya yang nantinya akan berpengaruh pada nilai sikapnya. Selain itu, 

diberikan penjelasan jika melakukan bullying lagi akan diberikan 

konsekuensi menengah berupa surat peringatan kedua dan memanggil 

kedua orang tua pelaku bullying kesekolah”7 

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa kepala sekolah, 

guru pendidikan agama Islam, dan guru bimbingan dan konseling qur’ani 

memiliki peranan penting dalam membantu menangani masalah-masalah yang 

dialami siswa termasuk di dalamnya masalah bullying yang dialami oleh siswa. 

D. Apa Yang Menjadi Hambatan Pada Bimbingan Konseling Qur’ani 

Dalam Mengatasi Perilaku Bullying Di SMAN 1 Simeulue Tengah 

 

Dalam mengatasi perilaku bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

tentunya terdapat berbagai hambatan yang ditemui oleh guru BK dalam 

mengatasinya. Hambatan dalam mengatasi perilaku bullying yaitu kesulitan dalam 

mengontrol perilaku siswa pada saat berada di luar lingkungan sekolah, dan tidak 

terbukanya siswa korban bullying untuk melapor ke guru. 

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan informan penelitian berdasarkan 

wawancara dengan kepala sekolah, guru pendidikan agama islam (PAI), dan guru 

pengasuh mata pelajaran bimbingan konseling (BK), mengenai apa yang menjadi 

                                                             
7 Hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling, Pak Dinul Hidayah, S.Pd pada hari 

rabu Tgl 13 Desember 2017 
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hambatan pada bimbingan konseling qur’ani dalam mengatasi perilaku bullying di 

SMAN 1 Simeulue Tengah. 

Dalam kaitannya dengan hambatan dalam mengatasi perilaku bullying, 

Bapak Aslamudin, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

mengatakan seperti berikut ini: 

“Hambatannya itu kadang siswa takut melapor ke guru kalau dia telah di 

bully teman-temannya. Ketidak beranian tersebut yang malah membuat dia 

terus menerus di bully. Hambatannya juga pada pelaku bully nya soalnya 

watak dari pelaku bully kan berbeda dengan siswa lainnya, dia cendrung 

agresif jika di kelas celometan, jadi ya merubahnya harus butuh ketegasan 

dari para guru dan orang tua siswa pelaku bully, kadang ya siswa itu kalau 

diingatkan bilangnya hanya bercanda saja kok pak....”8 

 

Peneliti mewawancarai Ibu Shaumi Hasanah, S.Pd selaku guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah menambahkan mengenai 

hambatan untuk mengatasi perilaku bullying, mengatakan seperti berikut ini: 

“Kalau hambatannya dalam mengatasi bully, mungkin siswa yang melihat 

kasus bullying itu takut melapor ke guru mereka, dan menganggap itu 

cuma goyonan biasa...”9 

 

Selanjutnya, Bapak Dinul Hidayah, S.Pd, selaku guru BK dan Pembina 

Osis di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah menambahkan mengenai hambatan 

untuk mengatasi perilaku bullying, berikut pemaparannya: 

 “...Kalau di lingkungan sekolah masih bisa terkontrol perilaku bullying, 

tapi jika diluar lingkungan susah mengontrolnya, karena kita tidak tahu 

apa yang mereka lakukan. Selain itu, hambatannya timbul dari korban 

bullying nya sendiri, kadang dia takut dan malu untuk bercerita ke guru 

BK kalau mereka sering di bully teman-temannya, jadi kita kan sebagai 

guru tidak tahu apa yang dia rasakan selama berada di sekolah.”10 

                                                             
8 Hasil wawancara dengan kepala sekolah, Pak Aslamudin, S.Pd, pada hari rabu Tgl 13 

Desember 2017 
9 Hasil wawancara dengan guru pendidikan agama Islam, Ibu Shaumi Hasanah, S.Pd pada 

hari rabu Tgl 13 Desember 2017 
10 Hasil wawancara dengan guru Bimibingan Konseling, Pak Dinul Hidayah, S.Pd pada 

hari rabu Tgl. 13 Desember 2017 
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Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah, 

guru pendidikan agama Islam, dan guru bimbingan dan konseling qur’ani dalam 

mengontrol perilaku siswa sepenuhnya jika berada dilingkungan sekolah. Guru 

bimbingan konseling qur’ani dan pihak guru lainnya kesulitan untuk mengawasi 

perilaku bullying siswa diluar lingkungan sekolah tanpa adanya laporan. 

E. Analisis Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif komparatif yaitu 

setelah data terkumpul dan diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa 

data tersebut. Analisa yang digunakan tersebut untuk mengetahui bagaimana 

bentuk bullying yang dilakukan oleh siswa di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah, 

strategi apakah yang digunakan oleh guru bimbingan konseling qur’ani untuk 

mengatasi perilaku bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah, selain itu untuk 

mengetahui apa yang menjadi hambatan pada bimbingan konseling qur’ani dalam 

mengatasi perilaku bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah. 

1. Bentuk Bullying Siswa 

Bullying adalah perilaku yang di sengaja untuk menyakiti atau melukai 

korbannya baik secara jasmani dan rohani. Adapun tindakan bullying yang terjadi 

di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah yaitu berupa bullying non fisik, yaitu bullying 

dengan cara mengejek, mengucilkan, mempermalukan dan sejenisnya. 

Analisis hasil observasi lapangan yang peneliti lakukan di SMA Negeri 1 

Simeulue Tengah dengan lembaran observasi siswa yang disiapkan dengan 

mengacu kepada pertanyaan yang telah di sediakan yaitu sebagai berikut: 

 



103 
 

No Item Alternatif 

Jawaban 

Ya Tidak 

A Bullying Fisik  

1 Menurut anda apakah menampar teman atau adik kelas 

yang songong adalah hal yang wajar 

 √ 

2 Apakah anda pernah merusak barang milik orang yang 

tidak anda sukai 

 √ 

3 Apakah anda pernah menendang teman atau adik kelas 

anda 

 √ 

4 Apakah anda pernah memalak uang/barang dari adik kelas 

atau teman anda 

 √ 

B Bullying Verbal/non fisik  

1 Setujukah anda jika teman anda berpendapat bahwa acara 

MOS tidak akan seru dan berkesan tanpa disertai bentakan, 

omelan dan kegiatan lain yang bersifat mengerjai siswa 

baru 

 √ 

2 Apakah anda pernah menamai teman anda dengan julukan-

julukan yang tidak pantas 

√  

3 Apakah anda pernah mencela penampilan atau bentuk fisik 

teman atau adik kelas anda 

 √ 

4 Meskipun saya sendiri yang sedang rebut di kelas, namun 

saya suka menuduh teman lain yang berbuat keributan di 

 √ 
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kelas 

5 Saya suka menyebarkan keburukan seseorang kepada 

orang lain 

 √ 

6 Saya senang menghina teman yang tidak punya  (miskin)  √ 

7 Saya menolak dengan tegas jika ada yang kurang pandai 

mengajak saya bermain 

 √ 

C Bullying Mental atau Psikologis  

1 Apakah anda pernah mendiamkan teman atau adik kelas 

anda karna dia berbuat salah 

√  

2 Apakah anda pernah mengirimkan catatan yang menjelek-

jelekan pada teman atau adik kelas anda 

 √ 

3 Saya akan memandangnya dengan tajam (melototitnya) 

teman yang berani melawan saya 

 √ 

4 Saya menganggap remeh kemampuan teman yang lain  √ 

5 Saya merasa diri saya yang paling hebat di dalam kelas  √ 

6 Saya mengancam teman melalui lewat pesan singkat telpon 

genggam atau e-mail 

 √ 

7 Saya merasa tidak ada satu pun teman yang berani dengan 

saya 

 √ 

8 Saya tidak mau mengajak bicara teman yang tidak saya 

sukai 

 √ 

9 Saya bersikap acuh (tidak peduli)pada teman yang tidak  √ 
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mampu 

 

Dari hasil analisis lembaran observasi siswa  di kelas X IPA 1 bahwa di 

SMA Negeri 1 Simeulue Tengah masih ada tindakan bullying yang berupa 

bullying non fisik, yaitu bullying dengan cara mengejek, mengucilkan, 

mempermalukan dan sejenisnya. 

2. Strategi Untuk Mengatasi Perilaku Bullying 

Strategi adalah bagaimana cara dalam mengatasi perilaku bullying 

disekolah. Adapun strategi yang diterapkan dalam mengatasi bullying diantaranya 

adalah dengan mengetahui terlebih dahulu akar permasalahannya, dengan 

memberlakukan pemberian hukuman (punishment) kepada setiap pelaku bullying, 

memberikan peringatan lisan, dan meningkatkan mutu pendidikannya baik 

dibidang agama maupun disegi lainnya. 

Strategi yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam mengatasi bullying 

siswa di sekolah yaitu menuntun siswa itu mengacuh kepada pendidikan. 

Kemudian strategi guru BK dalam mengatasi masalah bullying siswa di sekolah 

yaitu harus mengetahui akar permasalahannya terlebih dulu, lalu memberikan 

penanganan kepada siswa yang menjadi pelaku maupun korban bullying, dan bagi 

siswa pelaku bullying akan diberikan sanksi yang berupa pengurangan nilai sikap 

di raport nya yang nantinya akan berpengaruh pada nilai sikapnya. Selanjutnya 

strategi yang diterapkan oleh guru PAI dalam mengatasi perilaku bullying siswa 

di sekolah ialah penanaman nilai-nilai ke-Islaman atau akhlak kepada siswa pada 

kegiatan belajar-mengajar dalam kelas, kemudian menasehati secara langsung jika 

mendapati ada siswa yang berperilaku tidak baik kepada temannya. 
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3. Hambatan Dalam Mengatasi Perilaku Bullying 

  Dalam mengatasi perilaku bullying tentunya terdapat berbagai hambatan 

yang ditemui diantaranya yaitu kesulitan dalam mengontrol perilaku siswa pada 

saat berada diluar lingkungan sekolah, dan tidak terbukanya siswa korban bullying 

untuk melapor ke guru. 

  Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

mengontrol perilaku siswa sepenuhnya jika berada dilingkungan sekolah dan tidak 

terbukanya siswa korban bullying untuk melapor ke guru. Dengan adanya kita 

mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh guru di SMA Negeri 1 Simeulue 

Tengah dalam mengatasi perilaku bullying, untuk itu perlu adanya kerja sama 

yang sungguh-sungguh antara semua elemen baik kepala sekolah, guru, staf, 

maupun orang tua siswa dalam membina dan menjadi contoh dalam berperilaku 

yang baik untuk siswa sesuai dengan norma yang ada di masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan sebagai berikut : 

1. Bentuk bullying  yang dilakukan oleh siswa  di SMA Negeri 1 Simeulue 

Tengah adalah berupa bullying non fisik, seperti  mengejek, mengucilkan, 

mempermalukan dan sejenisnya. 

2. Strategi yang digunakan oleh guru bimbingan konseling qur’ani untuk 

mengatasi perilaku bullying yaitu mengetahui terlebih dahulu akar 

permasalahannya, dengan memberlakukan pemberian hukuman 

(punishment) kepada setiap pelaku bullying, memberikan peringatan lisan, 

dan meningkatkan mutu pendidikannya baik di bidang agama maupun di 

segi lainnya. 

3. Hambatan pada bimbingan konseling qur’ani dalam mengatasi perilaku 

bullying yaitu kesulitan dalam mengontrol perilaku siswa pada saat berada 

di luar lingkungan sekolah, dan tidak terbukanya siswa korban bullying 

untuk melapor ke guru. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di simpulkan di atas, dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan perlu di kemukakan beberapa saran sebagai 

berikut: 
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1. Bagi sekolah, hendaknya lebih menambah pengawasan dari berbagai 

lapisan, mulai dari penjaga sekolah sampai kepala sekolah mengawasi 

tindak tanduk perilaku bullying tersebut. 

2. Bagi guru, hendaknya tanggap terhadap perilaku bullying dalam bentuk 

yang kecil ataupun besar agar tidak sampai menimbulkan korban. 

3. Bagi guru BK, hendaknya mencatat setiap kasus-kasus bullying yang 

terjadi di sekolah sebagai catatan untuk merefleksi tindakan yang tepat 

untuk menangani kasus-kasus tersebut dan selalu memperhatikan 

perkembangan siswa sehingga tidak salah dalam memberikan terapi 

kepada siswa yang bermasalah. 

4. Diharapkan kepada siswa SMA Negeri 1 Simeulue Tengah senantiasa 

mematuhi segala peraturan yang diberikan oleh guru di sekolah yang 

tujuannya adalah demi kemajuan dan perkembangan siswa itu sendiri 

dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. 
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A. IDENTITAS 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Kelas   : 

Sekolah   : 

Tgl. Pengisian  : 

 

B. PENGANTAR 

Berikut ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku 

bullying. Disamping kolom pertanyaan disediakan kolom alternative jawaban 

untuk menjawab setiap pertanyaan. Jawablah secara jujur dan sesuai dengan 

pengalaman dan keadaan diri anda; 

Ya 

Tidak  

C. PETUNJUK 

1. Berikanlah tanda centang (√) pada salah satu kolom alternatif jawaban. 

2. Jawablah dengan tepat setiap pertanyaan yang sesuai dengan kondisi diri 

anda sekarang. 

3. Kerjakanlah sesegera mungkin dengan tidak membuang waktu terlalu 

banyak untuk menjawab pada setiap pertanyaan. 

4. Jawablah menurut reaksi anda yang pertama kali muncul ketika anda 

selesai membaca setiap pertanyaan, yakni anda tidak perlu berpikir 

panjang untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut. 

5. Dalam hal ini tidak ada penilaian yang benar atau salah pada setiap 

jawaban yang sudah anda berikan pada pertanyaan, karena pertanyaan-

pertanyaan ini bukan tes intelegensi. 



 

N

No  

Item Alternatif 

Jawaban 

Ya Tidak 

A Bullying Fisik  

1 Menurut anda apakah menampar teman atau adik kelas yang 

songong adalah hal yang wajar 

  

2 Apakah anda pernah merusak barang milik orang yang tidak 

anda sukai 

  

3 Apakah anda pernah menendang teman atau adik kelas anda   

4 Apakah anda pernah memalak uang/barang dari adik kelas 

atau teman anda 

  

B Bullying Verbal/non fisik  

1 Setujukah anda jika teman anda berpendapat bahwa acara 

MOS tidak akan seru dan berkesan tanpa disertai bentakan, 

omelan dan kegiatan lain yang bersifat mengerjai siswa baru 

  

2 Apakah anda pernah menamai teman anda dengan julukan-

julukan yang tidak pantas 

  

3 Apakah anda pernah mencela penampilan atau bentuk fisik 

teman atau adik kelas anda 

  

4 Meskipun saya sendiri yang sedang rebut di kelas, namun 

saya suka menuduh teman lain yang berbuat keributan di 

kelas 

  



5 Saya suka menyebarkan keburukan seseorang kepada orang 

lain 

  

6 Saya senang menghina teman yang tidak punya  (miskin)   

7 Saya menolak dengan tegas jika ada yang kurang pandai 

mengajak saya bermain 

  

C Bullying Mental atau Psikologis  

1 Apakah anda pernah mendiamkan teman atau adik kelas 

anda karna dia berbuat salah 

  

2 Apakah anda pernah mengirimkan catatan yang menjelek-

jelekan pada teman atau adik kelas anda 

  

3 Saya akan memandangnya dengan tajam (melototitnya) 

teman yang berani melawan saya 

  

4 Saya menganggap remeh kemampuan teman yang lain   

5 Saya merasa diri saya yang paling hebat di dalam kelas   

6 Saya mengancam teman melalui lewat pesan singkat telpon 

genggam atau e-mail 

  

7 Saya merasa tidak ada satu pun teman yang berani dengan 

saya 

  

8 Saya tidak mau mengajak bicara teman yang tidak saya 

sukai 

  

9 Saya bersikap acuh (tidak peduli)pada teman yang tidak 

mampu 

  

 



Pedoman Wawancara Dengan Guru BK 

Nama  : 

Tanggal : 

Jam  : 

Topik  :  

Tempat : 

 

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perilaku bullying ? 

2. Apakah di sekolah ini pernah ditemukan kasus bullying ? Jika ya, apa 

bentuknya ? 

3. Apakah bapak/ibu mengetahui penyebab terjadinya bullying ? 

4. Tindakan apa yang bapak/ibu lakukan ketika bullying terjadi ? 

5. Apakah bapak/ibu pernah memberikan layanan bimbingan dan konseling 

Islami ? 

6. Bentuk layanan bimbingan dan konseling Islami apa yang sudah pernah 

dilakukan ? 

7. Strategi apakah yang digunakan bapak/ibu  untuk mengatasi perilaku bullying 

di sekolah ? 

8. Apa saja kendala yang bapak/ibu hadapi dalam pelaksanaan bimbingan dan 

konseling Islam dalam penanganan bullying ? 

9. Apakah bapak/ibu pernah mengalihtangankan kasus yang berat kepada pihak 

lain ? 

10. Apakah bapak/ibu juga melakukan kunjungan rumah guna penyelesaian 

masalah siswa ? 

11. Adakah program bimbingan konseling Islami di sekolah ini dalam menangani 

masalah bullying ? jika ada, bagaimana pelaksanaan dari program tersebut ? 



Pedoman Wawancara Dengan Kepala Sekolah 

Nama  : 

Tanggal : 

Jam  : 

Topik  : 

Tempat : 

 

1. Apakah bapak mengetahui tentang perilaku bullying ? 

2. Apa faktor penyebab siswa-siswi melakukan perilaku bullying ? 

3. Bagaimana bentuk perilaku bullying yang terjadi di sekolah ini ? 

4. Bagaimana usaha sekolah untuk mengatasi perilaku bullying ?  

5. Bagaimana peran orang tua dalam membantu sekolah untuk mencegah atau 

mengatasi perilaku bullying pada siswa-siswi disekolah ? 

6. Sudah berapa lama program BK berjalan di sekolah ini ? 

7. Bagaimana hasinya sejauh ini ? 

8. Siapa saja yang ikut serta dalam menjalankan program BK di sekolah selain 

guru BK itu sendiri ? 

9. Program BK apa saja yang sudah terlaksana ? 

10. Apakah program BK yang ada di sekolah ini efektif dalam menanggulangi 

permasalahan siswa ? 

11. Strategi atau cara apa yang dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap 

siswa ? 

12. Jenis hukuman seperti apa yang diterapkan di sekolah ? 

13. Bagaimana tips bapak/ibu sebagai kepala sekolah mewujudkan sekolah anti 

bullying ? 

 



Pedoman Wawancara Dengan Guru PAI 

Nama  : 

Tanggal : 

Jam  : 

Topik  : 

Tempat : 

 

1. Meraknya kabar berita tentang bullying baik diluar sekolah ataupun di 

sekolah sekarang sedang gencar. Bagaimana dengan di sekolah ini, seperti 

apa bentuk-bentuk  bullying yang masih terjadi di sekolah ini ? 

2. Bagaimana peran bapak/ibu dalam menanggulangi bullying di sekolah ini ? 

3. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi motif siswa melakukan bullying 

terhadap temannya ? 

4. Bagaimana peranan Pendidikan Agama Islam terhadap perkembangan anak 

didik itu  sendiri ? 

5. Menurut bapak/ibu apakah Pendidikan Agama Islam dapat meminimalisir 

kenakalan (bullying) siswa ? 

6. Faktor-faktor apa sajakah penyebab kenakalan (bullying) siswa di SMAN 1 

Simeulue Tengah ? 

7. Apasajakah contoh-contoh kenakalan (bullying) siswa SMAN 1 Simeulue 

Tengah ? 

8. Upaya apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam menanggulangi kenakalan 

(bullying) siswa di SMAN 1 Simeulue Tengah ? 

9. Apakah ada bapak/ibu terapkan bimbingan Islami dalam pelaksanaan 

bimbingan pada siswa di sekolah ? 

 



Lembar Observasi Siswa Kelas X IPA 1 SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 
 

No Item Alternatif 

Jawaban 

Ya Tidak 

A Bullying Fisik  

1 Menurut anda apakah menampar teman atau adik kelas yang 

songong adalah hal yang wajar 

  

2 Apakah anda pernah merusak barang milik orang yang tidak 

anda sukai 

  

3 Apakah anda pernah menendang teman atau adik kelas anda   

4 Apakah anda pernah memalak uang/barang dari adik kelas 

atau teman anda 

  

B Bullying Verbal/non fisik  

1 Setujukah anda jika teman anda berpendapat bahwa acara 

MOS tidak akan seru dan berkesan tanpa disertai bentakan, 

omelan dan kegiatan lain yang bersifat mengerjai siswa baru 

  

2 Apakah anda pernah menamai teman anda dengan julukan-

julukan yang tidak pantas 

  

3 Apakah anda pernah mencela penampilan atau bentuk fisik 

teman atau adik kelas anda 

  

4 Meskipun saya sendiri yang sedang rebut di kelas, namun 

saya suka menuduh teman lain yang berbuat keributan di 

kelas 

  



5 Saya suka menyebarkan keburukan seseorang kepada orang 

lain 

  

6 Saya senang menghina teman yang tidak punya  (miskin)   

7 Saya menolak dengan tegas jika ada yang kurang pandai 

mengajak saya bermain 

  

C Bullying Mental atau Psikologis  

1 Apakah anda pernah mendiamkan teman atau adik kelas 

anda karna dia berbuat salah 

  

2 Apakah anda pernah mengirimkan catatan yang menjelek-

jelekan pada teman atau adik kelas anda 

  

3 Saya akan memandangnya dengan tajam (melototitnya) 

teman yang berani melawan saya 

  

4 Saya menganggap remeh kemampuan teman yang lain   

5 Saya merasa diri saya yang paling hebat di dalam kelas   

6 Saya mengancam teman melalui lewat pesan singkat telpon 

genggam atau e-mail 

  

7 Saya merasa tidak ada satu pun teman yang berani dengan 

saya 

  

8 Saya tidak mau mengajak bicara teman yang tidak saya 

sukai 

  

9 Saya bersikap acuh (tidak peduli)pada teman yang tidak 

mampu 

  

 



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kepala Sekolah tentang strategi untuk mengatasi 

bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

 

 

Gambar 1.2 Wawancara dengan guru PAI tentang hambatan untuk mengatasi 

perilaku bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

 

 

Gambar 1.3 Wawancara dengan guru BK tentang strategi apa yang digunakan 

untuk mengatasi perilaku bullying di SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 

 



 

 

Gambar 1.4 Hasil Obserasi siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 1 Simeulue Tengah 
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