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MOTTO

ٓ ء ِّمن ِو ّ َسا ٓ ٍء َع َ ىٞ ٓ س َٱن يَ ُكوهُو ْا خ ۡ َٗۡيا ِّمۡنۡ ُ ۡم َو ََل ِو َسا
ٓ م ِّمن قَ ۡو ٍم َع َ ىٞ ي َ ٓأَُّيه َا ٱ ذ َِّل َين َءا َمنُو ْا ََل ي َۡسخ َۡر قَ ۡو
س
س ٱلۡ ُف ُسو ُ ب َ ۡد َ ٱ َۡلَٰ َ ِن َو َمن
ُ ۡ َٱن يَ ُك ذن خ ۡ َٗۡيا ِّمۡنۡ ُ ذ َّۖن َو ََل تَلۡ ِم ُز ٓو ْا َٱه ُف َس ُ ُۡك َو ََل تَنَابَ ُزو ْا بِأ ۡ َۡللۡ َق ِ َّۖب ِبئۡ َس ٱ ِۡل
م
(Qs. Al-Hujurat: 11) ون
َ ل ذ ۡم يَتُ ۡب فَأُ ْول َ ٓئِ َك ُ ُُه ٱ ذلظ ِل ُم
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum
yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik dari
mereka (yang mengolok-olokan), dan jangan pula perempuan-perempuan
(mengolok-olokkan) perempuan yang lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang
diperolok-olokan), lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Jangalah
kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang
buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah
beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang
zalim”. (Qs. Al-Hujurat: 11)1

1

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan-Nya (Jakarta: CV Pustakaa Ilmu
2014), Hlm 515
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ABSTRAK

Bullying merupakan tindakan yang bisa membuat mental seseorang
terganggu. Beberapa jenis bullying yang terjadi di Panti Asuhan Ibadurrahman
Kota Jambi diantaranya bentuk bullying secara verbal, bullying secara fisik, dan
mental. Bullying merupakan sikap yang yang tidak baik yang ada pada seseorang,
tindakan bullying terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu keluarga,
kurangnya pengawasan, kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial. Pertanyaan
penelitian skrpsi ini yaitu Apa saja bentuk-bentuk bullying dan faktor-faktor
penyebab terjadinya bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi, apa
dampak bullying yang ditimbulkan dari tindakan bullying pada anak Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota jambi, bagaimana upaya penanggulangn bullying yang
dilakukan oleh pihak panti asuhan ibadurrahman kota jambi.
Penenlitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan
metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi,
dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis melalui deskriptif yaitu
menggambarkan kejadian di lapangan, hasil penelitian ditemukan bahwa bullying
sering terjadi di lingkungan Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi, bentuk
bullying yang paling menonjol yaitu berawal dari mengejek satu sama lain dari
mulut kemulut yang menimbulkan percekcokan, yang berdampak pada fisik,
seperti mendorong korban, yang paling sering di alami korban bullying di Panti
Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi dalam bentuk bullying yang berakibat pada
mental, seperti, timbulnya rasa tidak aman, kehilangan nafsu makan, stress, susah
bergaul, menutup diri, kehilangan motivasi, phobia sosial. Upaya yang dilakukan
oleh kepala Panti Asuhan Ibadurrahman yaitu dengan, mendatangkan seorang
konselor, ustadz dan ustadzah yang mempuni, fasilitas, ruang makan, penyuluhan
dari pihak kepolisian, penyuluhan dari dinas kesehatan dan psikolog, dan tokoh
masyarakat, agar perilaku bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman dapat di
minimalisir.
Kata kunci: bullying, dampak, upaya.
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PERSEMBAHAN
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memberikanku kekuatan serta membekaliku dengan ilmu pengetahuan sehingga
diberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Sholawat dan salam selalu
terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW semoga kelak kita
mendapatkan syafaat dari beliau. Aamiin.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.
Kasus perundungan (bullying) masih marak terjadi di dunia pendidikan
Indonesia, dalam rangka memperingati hari anak nasional, Komisi Perlindungan
Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan kekerasan dalam bentuk bullying atau
perundungan tidak bisa di anggap remeh, KPAI mencatat pada periode januariapril 2019 terdapat 12 kasus kekerasan berupa perundungan di sektor pendidikan.
Selain mengalami perundungan, banyak pula anak yang menjadi korban
kekerasan fisik di sektor pendidikan sebanyak 11 kasus kekerasan fisik.2
Bullying merupakan istilah yang tidak asing di telinga masyarakat
Indonesia bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti
seseorang atau sekelompok orang baik itu secara verbal, fisik, maupun secara
mental dan elektronik, sehingga korban bullying akan selalu merasa tertekan,
trauma, dan tidak berdaya. 3 Dengan cara menutup diri dari lingkungan bahkan
mengasingkan diri dari teman-teman sebayanya, untuk menghindari terjadinya
bullying yang dapat membahayakan dirinya
Beberapa kasus bullying di sejumlah daerah di Indonesia, dari kejadian
dibanting ke paving, amputasi, hingga korban depresi berat4. Yang menyebabkan
perlunya perhatian khusus perihal pengaduan di pihak sekolah, dan guru yang
memiliki kewenangan dalam hal menangani bullying, sebab bullying dapat
mempengaruhi masa depan seseorang.

2

Dikutip dari Laman Jakarta Kompas.Com, Kasus Perundungan Dominasi Kekerasan
Terhadap Anak Di Sektor Pendidikan, Kamis 2 Mei 2019 13:06 Wib, Rakhmat Nur Hakim
3
Zakiyah, E. Z., Humaedi, S, & Santoso M. B,jurnal faktor yang mempengaruhi remaja
dalam melakukan bullying,(Bandung:jurnal penelitian dan PPM, 2017), Vol. 04, No. 02, , Hlm
324
4
Dikutip dari Laman Jakarta Kompas.Com, 4 Kasus Bullying Di Sejumlah Daerah,
Dibanting Ke Paving, Amputasi, Hingga Depresi Berat, Sabtu 8 Februari 2020 10:06, Puthut Dwi
Putranto Nugroho, Andi Hartik, Idon Tanjung

1

Anak yang sering menjadi koban bullying, kerena status sosialnya,
keluarganya, serta lingkungan tempat tinggalnya, dan juga kondisi fisik, baik
itu gemuk, kurus, berkaca mata, memiliki masalah kondisi kulitnya, berjerawat,
jangkung. Beberapa kondisi fisik tersebut bisa mengakibatkan anak menjadi
korban bullying. Sehingga anak tersebut lebih suka menyendiri ketimbang
harus berteman dan bergabung dengan teman sebayanya, kerena ketidak
percayaan diri yang membuatnya susah untuk bergaul dan merasa tidak akan
diterima kehadirannya.
Sesuai dengan firman Allah SWT yang terkandung dalam surah AlHujurat ayat 11.

ٓ م ِّمن قَ ۡو ٍم َع َ ىٞ ي َ ٓأَُّيه َا ٱ ذ َِّل َين َءا َمنُو ْا ََل ي َۡسخ َۡر قَ ۡو
ء ِّمن ِو ّ َسا ٓ ٍءٞ ٓ س َٱن يَ ُكوهُو ْا خ ۡ َٗۡيا ِّمۡنۡ ُ ۡم َو ََل ِو َسا
ٓ َع َ ى
َ س ٱلۡ ُف ُسو ُ ب َ ۡد
ُ ۡ س َٱن يَ ُك ذن خ ۡ َٗۡيا ِّمۡنۡ ُ ذ َّۖن َو ََل تَلۡ ِم ُز ٓو ْا َٱه ُف َس ُ ُۡك َو ََل تَنَابَ ُزو ْا بِأ ۡ َۡللۡقَ ِ َّۖب ِبئۡ َس ٱ ِۡل
(Qs. Al-Hujurat: 11) ون
َ ٱ َۡلَٰ َ ِن َو َمن ل ذ ۡم يَتُ ۡب فَأُ ْول َ ٓ ِئ َك ُ ُُه ٱ ذلظ ِل ُم
م
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok
kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokan) lebih baik
dari mereka (yang mengolok-olokan), dan jangan pula perempuan-perempuan
(mengolok-olokkan) perempuan yang lain, (karena) boleh jadi perempuan
(yang diperolok-olokan), lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok).
Jangalah kamu mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil
dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang
buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka
itulah orang-orang yang zalim”. (Qs. Al-Hujurat: 11) 5
Dapat dipahami dari ayat di atas bahwa telah ada larangan memperolok
satu sama lain, kerena semua umat muslim adalah saudara dan harus saling
memberikan rasa kasih dan sayang, serta berbuat baik satu sama lain guna
menunjukkan rasa kemanusian dan saling menghargai sehingga tidak ada
perpecahan dan kesalah pahaman.
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Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan-Nya (Jakarta: CV Pustakaa Ilmu
2014), Hlm 515

Keluarga juga dapat menjadi faktor seorang remaja menjadi seseorang
yang dapat melakukan bully. Misalnya, buruknya hubungan anak dengan orang
tua. Anak bisa jadi kehilangan perhatian di rumah sehingga dia mencari
perhatian di sekolah dengan menunjukkan kekuasaan terhadap seseorang yang
di anggap lemah dari dirinya. Selain itu, kekerasan yang dilakukan dirumah
terhadap anak bisa jadi salah satu alasan mengapa seseorang menjadi bully.
Pelaku bullying melakukan penindasan sebagai pelarian di lingkungan rumah
yang selalu menindasnya dan membuat dia tidak berdaya. 6
Panti Asuhan Ibaddurahman adalah merupakan panti asuhan yang
menampung anak-anak dari berbagai latar belakang yang berbeda baik etnis,
asal daerah, maupun kondisi sosial, dan jenjang pendidikan. Sehingga karena
adanya perbedaan tersebut mudah terjadi salah paham, perselisihan, dan
bullying. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut tetap melakukan
aktivitas seperti biasanya, panti asuhan tersebut menyediakan tempat tinggal,
untuk urusan makan seharinya 3 kali sehari , pagi sarapan, siang sepulang dari
sekolah makan siang, dan makan lagi pada malam hari, semua anak di panti
sekolah sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Didalam panti tidak adanya
aktivitas atau kegiatan penunjang keaktifan anak-anak, hanya ada kegiatan
sholat bersama itu pun tidak semua anak melakukannya karena sudah berada di
dunianya sendiri.
Berdasarkan observasi sementara yang penulis lakukan terhadap 10
orang anak Panti Asuhan Ibaddurahman di peroleh informasi bahwa di panti
tersebut saling terjadi tindakan bullying, antara lain:
1. Air untuk mandi dihabiskan oleh kelompok yang tidak menyukai korban
2. Di kucilkan oleh teman
3. Barang yang dimiliki di rebut oleh kelompok teman yang lain
4. Terjadinya adu domba untuk menjelekan antar kelompok sehingga terjadi
perkelahian
5. Terjadinya cekcok yang berakhir saling dorong satu sama lain
6

Zakiyah, E. Z., Humaedi, S., & Santoso M. B, Jurnal faktor yang mempengaruhi remaja
dalam melakukan bullying, (Bandung: Jurnal pelitian dan PPM, 2017), Vol. 04, No. 02, Hlm 329

6. Mendapatkan ancaman
Dalam satu kamar yang tidak terlalu luas harus di tempati oleh 12 orang
anak, mereka sering terjadi perselisihan, mendaptakan ejekan yang begitu
sering mereka dengar. Bahkan disekolah pun anak panti merasa di asingkan
karena latar belakang mereka yang tinggal di panti asuhan. Mereka sering
menutup diri dan jarang terlibat komunikasi antar sesama anak panti.7
Peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dampak bullying terhadap
mental pada anak yang terjadi di Panti Asuhan Ibaddurahman. Alasan peneliti
memilih tempat panti Ibaddurahman karena pernah terjadi bullying tempat ini.
Peneliti memilih tema bullying karena ada beberapa anak yang pernah
mengalami bullying di panti asuhan tersebut bahkan di sekolahnya maupun
lingkungan sekitar panti asuhan yang mereka tinggali. Serta dampak yang di
timbulkan dari bullying sangat berpengaruh terhadap kondisi mental anak yang
menjadi korban bullying.
Melihat

permasalahan

yang

terjadi

pada

Anak

Panti

Asuhan

Ibaddurahman Kota Jambi, penulis akan mealakukan penelitian dengan judul
“Dampak Bullying Terhadap Mental Anak Panti Asuhan Ibaddurahman Kota
Jambi”. Serta penting untuk dilanjutkan sebagai solusi permasalahan bullying,
untuk mengetahui faktor, bentuk dan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat
dari tindakan bullying
B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah dapat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa saja bentuk-bentuk dan faktor penyebab terjadinya bullying pada
Anak Panti Asuhan Ibaddurahman Kota Jambi?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying Pada Anak Panti
Asuhan Ibaddurahman Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya penanggulangan bullying yang di lakukan oleh pihak
Panti Asuhan Ibaddurahman Kota Jambi?

7

Wawancara Penulis di Panti Asuhan Ibaddurahman Kota Jambi pada 26 Juli 2020

C. Batasan Masalah
Untuk memudahkan penelitian agar lebih terarah dan efesien, maka
penelitian dibatasi pada masalah Bullying Pada Anak Panti Asuhan
Ibaddurahman Kota Jambi, tidak hal-hal atau aspek-aspek lain.

D. Tujuan dan Manfaat penelitian
1. Tujuan
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penenlitian ini adalah untuk
memperoleh pengetahuan mengenai:
a. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk dan faktor penyebab bullying
b. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari tindakan bullying
c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan bullying yang dilakukan oleh
pihak panti asuhan ibaddurahman Kota Jambi.
2. Manfaat penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka
hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis yaitu:
a. Secara Teoritis
Penelitian diharapkan dapat menambah sumber bacaan yang di
harapkan dapat menambah bahan referensi dalam pemahaman mengenai
dampak bullying terhadap mental anak Panti Asuhan Ibaddurahman Kota
Jambi dan upaya penangulangannya. Menambah khazanah pengetahuan
bagi Perpustakaan Fakultas Dakwah UIN STS Jambi nantinya
b. Secara Praktis
1. Bagi konselor informasi ini diharapkan dapat memberikan masukan
dalam menangani anak yang menjadi korban bullying yang
berdampak pada mental
2. Bagi remaja informasi ini dapat memperkecil tindak bullying
karena

akibat yang ditimbulkan.

3. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya
mengenai dampak bullying terhadap mental.

E. Kerangka Teori
1. Dampak
Damapak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan,
pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh
adalah daya yang ada dan timbul dari sesutau orang, benda yang ikut
membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah
suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau sebab akibat antara apa
yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.8
Menurut Robert M.Z Lawang dalam buku Damsar, dampak merupakan
arti subjektif yang memperhitungkan perilaku orang lainyang terlibat dalam
suatu tindakan, makna subjektif menunjukan pada arti yang diberikan oleh
orang lain bertindak untuk tindakanya sendiri. 9
Sedangkan menurut Putra dampak secara sederhana dapat diartikan
sebagai akibat atau pengaruh ketika akan mengambil suatu keputusan, serta
keadaan dimana ada hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain akibat
dari pada apa yang dipengaruhi dan apa yang memengaruhi.10
2. Bullying
a. Defenisi bullying
Bullying berasal dari bahasa inggris “bully” yang berarti menggertak
atau menganggu.11 Bullying dapat diartikan dengan sebuah situasi diamana
terjadi sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatasn. Kekuatan yang tidak
hanya fisik akan tetapi juga secara mental. 12 Defenisi bullying menurut Ken
Rigby, sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini di perlihatkan kedalam
asksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara

8

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia,
2011) hal.45
9
Irwan, Dinamika dan Perubahan Sosial pada Komunitas Lokal, (Yogyakarta: Sambar Pers
2015), hal 27-28
10
Ibid Hal 27
11
Wisnu Sri Hertinjung, Susilowati, Profil Kepribadian Siswa Korban Bullying, Jurnal
Psikologi Integrative, Vol. 2, No 1. 2014 Hlm. 93
12
Suryatmini, Nikem, Bullying: Mengatasi Kekerasan Di Sekolah Dan Lingkungan Sekitar
Anak (Jakarta: Garsindo, 2008) Hlm. 2

langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung
jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. 13
Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti
seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun mental.
sehingga korban merasa tertekan, trauma dan tak berdaya. Perilaku bullying
sering disebut dengan istilah bully. Seorang bully tidak mengenal gender
maupun usia. Bahkan bullying sudah sering terjadi di sekolah dan dilakukan
oleh para remaja14. Dampak yang diakibatkan oleh tindakan ini pun sangat
luas cakupannya. Anak yang menjadi korban bullying lebih beresiko
mengalami berbagai masalah kesehatan, baik secara fisik maupun mental.
Bullying juga dapat di artikan sebagai bentuk perilaku yang terjadi dengan
keseharian seperti mengolok-olok, memaki, mengancam, memaksa dengan
serangan, mengucilkan, menggunjing didepan umum, menghina sampai
pada batas tertentu memunculkan perilaku kekerasan seperti menarik,
mendorong atau bentuk perilaku agresif lain yang menciptakan korban
merasa terancam, trauma dan tertindas
Ayat alqur’an surah Al-Ahzab ayat 58 Allah SWT menegaskan bahwa
larangan menyakiti antar mukmin sebagaimana firman Nya:

٨٥ ون ٱلۡ ُم ۡؤ ِم ِن َني َوٱلۡ ُم ۡؤ ِمنَ ِت ِبغ ۡ َِۡي َما ٱ ۡلت َ َس ُبو ْا فَ َق ِ ٱ ۡحتَ َملُو ْا ُبُ ۡ َت ٗنا َواثۡ ٗما هم ِبني ٗنا
َ َوٱ ذ َِّل َين ي ُ ۡؤ ُذ
م
(Q.s Al-Ahzab: 58)
“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat
tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Maka sesungguhnya nereka telah
memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q,s. Al-Ahzab:58).15
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Ayat di atas telah menjelaskan bahwa ada larangan membuat orang lain
tidak nyaman, menyakiti, mengusik orang lain tanpa ada sesuatu hal yang
dapat membenarkan hal tersebut terjadi, sebab antara umat islam semua
adalah saudara yang seharusnya saling melindungi, memberikan kenyaman,
saling berbuat baik agar terhindar dari perselisihan.
b. Berikut merupakan bentuk-bentuk bullying
1. Verbal
Bullying secara verbal, perilaku ini dapat berupa julukan, celaan,
fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyatan-pernyataan yang
bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat
yang mengintimidasi, tuduhan yang tidak benar , kasak-kusuk yang
keji dan keliru, gossip, dan sebagainya ketiga jenis bullying
berbentuk verbal adalah, salah satu jenis yang mudah dialkukan,
dan bullying yang berbentuk verbal akan menjadi awal dari
perilaku yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju
pada kekerasan yang lebih lanjut.
2. Fisik
Bullying secara fisik, yang termasuk dalam jenis ini adalah
memukuli

menendang,

menampar,

mencekik,

menggigit,

mencakar, meludahi, dan merusak serta mengahncurkan barangbarang milik anak yang tertindas. Bullying jenis ini adalah yang
paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian
bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain.
Remaja yang secara teratur melakukan hal ini merupakan remaja
yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakantindakan kriminal yang lebih lanjut.
3. Mental
Bullying secara mental adalah pelemahan harga diri korban secara
sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penggindaran.
Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yeng tersembunyi seperti
pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan, cibiran, tawa

mengejek dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying jenis ini
paling sulit dideteksi dari luar, secara rasional mencapai puncak
kekuatannya di awal masa remaja, karena saat itu terjadi perubahan
fisik, mental emosional dan seksual remaja ini adalah saat ketika
remaja mencoba untuk mengetahui diri mereka dan menyesuaikan
diri dengan teman sebaya.
4. Bullying elektronik
Merupkakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya
melalui sarana elektronik, seperti computer, hendphone, chatting
room, email, sms, dan sebagainya biasanya ditunjukan untuk
meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar,
dan rekaman video atau film, yang sifatnya mengintimidasi,
menyakiti atau menyudutkan. Bullying jenis ini dilakukan
kelompok remaja yang memiliki pemahaman cukup baik terhadap
sarana tekhnologi informasi dan media elektronik lainnya. 16
c. Faktor penyebab terjadinya bullying
1. Keluarga.
Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah:
orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau
situasi rumah yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Anak
akan memperlajari perilaku bullying ketika mengamati konflikkonflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian
menirunya terhadap teman-temannya.
2. Sekolah
Pihak sekolah sering mengabikan keberadaan bullying ini.
Akibatnya anak-anak sebagai pelaku bullying akan mendapatkan
penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi
terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam
lingkungan sekolah sering memberikan masukan negatif pada
16
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siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun
sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati
antar sesama anggota sekolah
3. Faktor kelompok sebaya.
Anak-anak ketika berinterksi dalam sekolah dan dengan teman di
sekitar rumah, kadang kala terdorong untuk melakukan bullying.
Beberapa

anak

melakukan

bullying

dalam

usaha

untuk

membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelempok tertentu,
meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku
tersebut.
4. Kondisi lingkungan soisal
Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi peyebab timbulnya
perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang
menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang
hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan
sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa.17
d. Dampak bullying
Dampak bullying dalam jangka pendek menimbulkan perasaan
tidak aman, terisolasi perasaan harga diri yang rendah, depresi atau
menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka
panjang, korban bullying dapat menderita masalah emosional dan
perilaku.18
Berikut beberapa dampak bullying agar lebih mudah di pahami.
1. Depresi
Ketika anak yang lebih tua dibanding korban mencoba untuk
melakukan penekanan maka mereka tidak bisa melawan seperti
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layaknya pada orang orang yang lebih muda. Bully juga bisa
menimbulkan akibat depresi kepanjangan. Hal ini menyebabkan
seorang anak merasa ditekan namun tidak bisa melawan dan akhirnya
menyebabkan anaknya mengalami depresi dan perasaan ketakutan serta
menimbulkan perasaan tidak nyaman.
2. Gangguan kecemasan
Ketika seorang di bully dan mengalami permasalahan maka dia
akan terus terbayang dan akhirnya merasa cemas, mereka akan merasa
serba salah untuk melakukan berbagai kegiatan karena ujungnya dia
akan mengira bahwa pembullian merupakan hasil akhirnya.
3. Konsep diri yang buruk
Kebanyakan seorang anak mendapatkan sikap bully yang jelek
maka dia akan menjadi seseorang yang bersikap sangat buruk. Hal ini
kerena dia merasa trauma, dan merasa wajar melakukan hal tersebut.
4. Sering kecewa
Seringkali beberapa anak yang mengalami pembulian merasakan
gerak atau aktifitas hidupnya terbatas. Melakukan A dan B salah, ini
dan itu tidak benar dan sebagainya. Hal tersebut membuat anak yang
menjadi korban bullying akan cenderung memiliki rasa kecewa.
5. Ketakutan
Korban bullying seringkali mengalami ketakutan akan hal yang
sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Namun karena dia trauma maka
korban akan merasa dikejar atau atau mengalami bullying dimana pun
berada.
3. Upaya penanggulangan bullying
Penanggulangan bullying dapat dilakukan dengan berbagai uapaya salah
satunya yaitu melalui konseling, konseling sendiri merupakan sutau proses
pembelajaran yang seseorng itu belajar tentang dirinya serta hubungan dalam
dirinya lalu menentukan tingkah laku yang dapat menunjukkan perkembangan
pribadinya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa konseling ialah hubungan
antara seorang konselor yang terlatih dengan seorang klien atau lebih, bertujuan

untuk membantu klien memahami ruang hidupnya, serta mempelajari untuk
membuat keputusan sendiri melalui pilihan-pilihan yang bermakna yang
berasakan informasi dan melalui penyelesaian masalah-masalah yang berbentuk
emosi dan masalah pribadi.19
4. Mental
Secara etimologi

kata “mental” berasal dari bahasa yunani, yang

mempunyai pengertian sama dengan pengertian psyche, srtinya psikis, jiwa atau
kejiwaan (Moeljono Notosoedirjo), James Drawer memaknai mental yaitu
“revering to the mind” maksudnya adalah sesuatu yang berhubungan dengan
pikiran atau pikiran itu sendiri. Secara sederhana mental dapat dipahami sebagai
sesuatu yang berhubungan dengan batin dan watak atau karakter, tidak bersifat
jasmanai/badan.
Sedangkan secara termonologi para ahli kejiwaan maupun ahli psikologi
ada perbedaan dalam mendefenisikan “mental” salah satunya sebagaimana
dikemukakan oleh Al-Quusy yang di

kutip oleh Hasan

Langgulung,

mendefiniskan mental adalah paduan secara menyeluruh antara berbagai fungsifungsi psikologis dengan kemampuan menghadapi krisis-krisis psikologis yang
menimpa manusia yang dapat berpengaruh pada kondisi mental.
Pengertian mental menurut Chaplin, didefenisikan yaitu yang berhubunan
dengan pikiran, akal ingatan atau proses yang berasosiasi dengan pikiran, akal dan
ingatan. Secara perbuatan menurut M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky orang yang
mudah lupa, malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, picik, serakah, tidak
dapat mengambil suatu keputusan yang baik-dan benar, bahkan tidak mempunyai
kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan batil,
antara halal dan haram, yang benrmanfaat dan yang mudharat.
Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik pengertian yang lebih
signifikan bahwa mental itu terkait dengan akal (pikiran/rasio), jiwa, hati (qalbu)
dan etika (moral) serta tingkah laku. Satu kesatuan inilah yang membentuk citra
diri seseorang baik atau jelek tergantung pada mentalitas yang dibuatnya. Kondisi
19
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inividu yang kelihatan gembira, sedih, bahkan sampai hilangnya gairah untuk
hidup ini semua tergantung pada kapasitas mental.20

F. Metode Penelitian
1. Pendekatan penelitian
Penelitian yang berjudul Dampak Bullying Terhadap Mental Anak
Panti Asuhan Ibaddirahman kota jambi, peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penenlitian yang
berlandaskan pada filsasafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti
pada kondisi obyek yang alamiah, peneliti adalah sebagai instrument
kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),
analisis data bersifat induktif/kualitatif.21
Jenis penelitian yang penulis pilih yaitu: penelitian studi kasus (case
study) adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna,
menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian serta pemahaman yang
mendalam dari inidvidu, kelompok, atau situasi.22
2. Setting dan subjek penelitian
a. Setting Penelitian
Setting Penelitian ini adalah Panti Asuhan Ibadurrahman Kota
Jambi. Pemilihan setting didasarkan atas pertimbangan terjadinya
bullying yang berdampak pada mental pada anak panti.
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah anak yang tinggal di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi
3. Sumber dan jenis data
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari manusia, situasi, peristiwa
dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan maupun
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tindakan yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data
melalui wawancara, sumber data suasana/peristiwa berupa suasana yang
bergerak (peristiwa ataupun suasana diam), meliputi ruangan, suasana dan
proses, sumber data tersebut merupakan objek yang diobservasi. Sumber
data dokumentasi atau berbagi referensi yang menjadi bahan rujukan dan
berkaitan lansung dengan masalah yang diteliti23
Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui sumber pertama
biasanya melalui observasi, wawancara, angket dan lain-lain yang berkaitan
dengan topik bahasan penelitian.24 Dalam penelitian ini data primer yang
peneliti maksudkan adalah orang yang melakukan bullying di panti asuhan
ibadurrahman kota jambi Sementara data sekunder adalah data yang
diperoleh dari sumber kedua berupa dokumentasi serta peristiwa yang
bersifat lisan dan tertulis. Adapun data sekunder menyangkut profil, struktur
organisasi, jumlah anak panti asuhan, visi dan misi.
4. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, para ilmuan hanya
dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui observasi25. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan
dengan cara mengamati langsung.
b. Wawancara
Wawancara mendalam yaitu bersifat lues, susunan pertanyaan dan
susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara
sedang berlangsung termasuk karakteristik sosial budaya, informasi yang
ingin kita gali harus didahulukan ataupun diselingkan dengan petanyaan
lain dan pertanyaan tidak boleh menjebak atupun menyudutkan

23

Tim Penyusun, Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Usuluddin
IAIN STS JAMBI (Jambi: Fak.Usuluddin IAIN STS Jambi. 2016) Hlm 62.
24
Ibid, hal 62.
25
Sugiyono, metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017),
Hlm 226

narasumber, pemilihan subjek penelitian juga tentu saja disesuaikan
dengan tujuan penelitian.26 Dalam penelitian ini penulis mewawancarai
anak-anak Panti Asuhan Ibaddurahman Kota Jambi, serta yang terlibat
dalam kepengurusan panti tersebut.
c. Dokumentasi
Yaitu pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumendokumen, yaitu dengan mengumpulkan data yang berhubungan masalah
penelitian baik dari sumber dokumen yang tersedia di panti asuhan.
5. Tehnik Analisis Data
Analisis data dalam penenlitian kualitatif dilakukan sejak sebelum
memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini nasution
menyatakan “analisis sudah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan
masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus sampai
penulisan hasil penelitian, analisis data menjadi pegangan bagi penelitian
selanjutnya, namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih
difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan
data”. Hasil yang dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara
disertakan dengan dokumentasi sebagai bukti fisik dan diolah dengan
mengunakan metode kualitatif yaitu masalah yang dibahas dengan
mengunakan dokumen-dokumen, penyusunan dan analisis masalah.27

G. Pemeriksaan Keabsahan Data
Untuk memperoleh data yang terpercaya (trustworthiness) dan dapat
dipercaya (reliable), maka penelitian melakukan teknik pemeriksaan
keabsahan data yang didasarkan atas sejumlah kriteria, di antaranya yaitu:
1. Perpanjangan Keikutsertaan
Pelaksanaan

perpanjangan

keikutsertaan

dilakukan

lewat

keikutsertaan peneliti di lokasi secara langsung dan cukup lama, dalam
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upaya mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang mungkin
mengurangi keabsahan data, karena kesalahan penelitian data oleh peneliti
atau responden, disengaja atau tidak disengaja. Distorsi data dari peneliti
atau adanya keterasingan peneliti dari lapangan yang diteliti. Sedangkan
distorsi data dari responden dapat timbul secara tidak sengaja akibat
adanya kesalahpahaman terhadap pernyataan, atau muncul dengan sengaja
karena responden berupaya memberikan informasi fiktif yang dapat
menyenangkan peneliti, ataupun untuk menutupi data yang sebenarnya.
2. Trianggulasi
Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu di luar data pokok untuk keperluan pengecekan
reabilitas data melalui pemeriksaan silang yaitu lewat perbandingan
berbagai data yang diperoleh dari berbagai informan.
3. Diskusi Dengan Teman Sejawat
Langkah akhir untuk menjamin keabsahan data, peneliti akan
melakukan peneliti dengan teman sejawat, guna memastikan bahwa data
yang diterima benar-benar real dan bukan semata persepsi sepihak dari
peneliti atau informan. Melalui cara tersebut peneliti mengharapkan
sumbangan, masukan dan saran yang berharga dan konstruktif dalam
meninjau keabsahan data28

H. Studi relevan
Setelah membaca dan mengamati beberapa karya ilmiah sebelumnya
penelitian ini sangatlah relevan penelitian yang di lakukan oleh Mita Yuliani
“Dampak Perilaku Bullying Pada 2 Siswa Di Smp Pangudi Luhur 1 Klaten
Tahun Ajaran 2017/2018 (Studi Kasus Pada 2 Siswa Smsp Pangudi Luhur 1
Klaten Tahun Ajaran 2017/2018). Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan
Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun 2017.
Penelitian ini menghasilkan “Dampak perilaku bullying cenderung dikerenakan
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adanya siswa yang mempunyai fisik kecil dan lemah, siswa yang kurang
percaya diri, susah menyesuaikan dengan lingkungan. 29
Eli wardiati, yang berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Moralitas Siswa
Pada Smp Negeri 1 Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, Jurusan Pendidikan
Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri ArRaniry Darussalam- Banda Aceh. Hasil penelitian ini bahwa memang benar
terjadi bullying yang berawal dari cekcok menjadi tindakan fisik, dan
membahas tentang bentuk-bentuk dan dampak terjadinya bullying, serta
pendekatan yang dilakukan oleh guru PAI dalam pembentukan moral siswa,
serta solusi untuk mengatasi bullying. 30
Ela zain zakiyah, suhadi humaedi, meilany budiarti santoso, dengan judul
faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. Jurusan
Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Ilmu
Pemerintahan Universitas Padjadjaran, jurnal penelitian dan PPM jurnal
fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran. Jurnal ini
membahas tentang faktor yang mempengaruhi remaja melakukan bullying serta
bentuk-bentuk dan jenis bullying.31
Namun, karya-karya di atas berbeda dengan kerya yang akan peneliti
selesaikan, penelitian ini lebih memusatkan pada Dampak Bullying Terhadap
Mental Anak Panti Asuhan Ibaddurahman Kota Jambi. Titik fokus penelitian
ini pada Dampak Bullying Terhadap mental.
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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan historis
1.

Geografis
Panti Asuhan Anak yang terletak di Jalan Jl. Sunan Kalijaga, Lrg
Dinar Rt 04 No. 78 Kota Jambi, Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan
Kotabaru Kota Jambi bergerak dalam pelayanan terhadap anak-anak
terlantar anak yatim, yatim piatu dan dhu’afa. Lokasi Panti Asuhan ini
sangat strategis karena tidak jauh dari jalan poros Kota Jambi.32
Panti yang didirikan oleh Drs. H. Syamsu Rizal adalah panti Asuhan
Ibadurrahman, Kota Jambi. Panti ini merupakan salah satu amal usaha.
Secara geografis letak panti ini berada di Arizona, hal ini disebabkan
karena pada awal mau mendirikan panti ini tanah yang ada adalah lokasi
yang sekarang. Tanah ini merupakan tanah wakaf dari salah satu pesirah
Jambi yaitu Syamsu Rizal.
Pada awal berdirinya panti ini terdiri beberapa ruang asrama dan satu
mushola dengan jumlah anak asuh 7 orang. Peletakan batu pertama panti
ini dilakukan oleh Syamsu Rizal. Adapun yang berjasa dalam usaha
pendirian panti ini adalah istri dan anak- anak dari Syamsu Rizal. Di
samping itu, dari segi pendanaan pembangunan panti ini bersumber dari
donatur dan, Dinas Sosial dan para donator lainnya.33

2. Historis
Panti asuhan ibadurrahman kota jambi merupakan sebuah panti untuk
membantu anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang keluarganya tidak
mampu yang beralamat di jalan kimaja Arizona, Kecamatan Kota baru,
Kota Jambi.
32
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Bermula ketika Alm Syamsu Rizal berniat mendirikan sebuah panti
untuk membantu anak-anak yatim piatu dan anak-anak dari kalanagn tidak
mampu, nama panti asuhan tersebut ialah Panti Asuhan Ibadurrahman
Kota Jambi, pengalaman di masa kecil yang ingin melanjutkan sekolah
namun terhalang oleh biaya yang membuat Alm syamsu rizal memiliki
tekad bahwa setipa anak berhak untuk sekolah serta mendapatkan
pendidikan.
Alm Syamsu Rizal pernah menjadi tenanga pengajar di Madrasah
Muhammadiyah yang berada di Sungai Gelam, Madrasah Muhammadiyah
sendiri ternyata juga mendirikan panti asuhan di Sungai Gelam, kemudian
Alm Syamsu Rizal ikut menjadi pegurus anak panti asuhan pada tahun
1994 sampai dengan tahun 2005.
Pada tahun 2005 Alm Syamsu Rizal berhenti menjadi pengurus karena
ditugaskan untuk bekerja di Kantor Department Agama Kota Jambi,
karena pindah tugas akhirnya Alm Syamsu Rizal pindah rumah, yang
membuat Alm syamsu rizal dan istri harus tinggal terpisah, istri Alm
syamsu rizal merupakan kepala sekolah taman kanak-kanak yang mereka
dirikan bersama-sama di Sungai Gelam, sehingga masing-masing harus
bertanggung jawab atas jabatannya.
Karena merasa kesepian harus tinggal terpisah dengan keluarga yang
berada di sungai gelam, maka Alm Syamsu Rizal mengajak tujuh anak
panti yang berasal dari panti asuhan sungai gelam untuk di asuh sendiri
serta disekolahkan, kemudian pada bulan April tahun 2007 Alm Syamsu
Rizal dilantik menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah Mahdaliah dan
sekaligus di percaya masyarakat sebagai pengurus panti asuhan yang
berada di daerah sungai gelam.

Melihat kemuliaan hati Alm syamsu rizal yang mengasuh tujuh anak
serta di sekolahkan hal ini membuat tokoh masyarakat yang banyak dan
juga kepala desa yang mengantar anak kepada Alm Syamsu Rizal, namun
Alm Syamsu Rizal menyarankan anka tersebut di antar ke panti asuhan
yang berada di sungai gelam, namun banyak dari masyarakat yang
menolak. Karena kepercayaan dari masyarakat, akhirnya Alm Syamsu
Rizal menerima kedatangan anak tersebut. Mulanya Alm Syamsu Rizal
hanya bersama dengan 7 anak yang dibawanya dari Sungai Gelam untuk
menemaninya yang pindah tugas, kemudian menjadi 28 anak yang tinggal
bersamanya.
Setelah banyaknya anak yang diasuh, Alm Syamsu Rizal, mendapatkan
saran dari teman-temannya untuk mendirikan sebuah panti asuhan. Sejak
saat itulah, Alm Syamsu Rizal mulai mendirikan panti asuhan anak-anak
yatim piatu, dan anak-anak yang keluarganya kurang mampu. Panti asuhan
tersebut diberinama panti asuhan Ibadurrahman Kota Jambi.
Panti Asuhan Ibadurrahman berdiri pada tanggal 02 juli 2007.
Didirikan untuk menyantuni dan membina anak-anak yang sedang dalam
sekolah, tetapi karena masalah ekonomi yang tidak mendukung pembiyaan
pendidikan mereka disebabkan oleh kehilangan kedua orang tua atau salah
satu diantara orang tuanya dan tinggal di tempat terpencil, yang sulit
mendapatkan akses pendidikan.
Namun pada bulan April 2020 pendiri yayasan menghembuskan nafas
terakhir saat menghadiri acara pernikahan salah satu anak panti yang dulu
pernah du asuhnya, yang membuat saat ini istri dari pendiri panti
mengambil alih semua kepengurusan panti asuhan Ibadurrahman kota
Jambi.34
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Berikut data Panti Asuhan Yatim Ibadurrahman:
a. Nama

: Ibadurrahman

b. Alamat

: Jl. Sunan Kalijaga, Lrg Dinar Rt 04 No. 78

c. Kelurahan

: Simpang III Sipin

d. Kecamatan

: Kota Baru

e. Kotamadya

: Kota Jambi

f. Provinsi

: Jambi

g. Berdiri

: 02 juli 2007

h. Jenis Pelayanan : Asuhan anak yatim, yatim piatu dan dhu’afa
i. Jumlah Pengurus

: 12 Orang35

Semenjak berdiri sampai sekarang, sudah ratusan anak yang telah
dibina dan telah banyak juga yang telah keluar mereka bekerja dan
berumah tangga, dididik dan diasuh di panti ni, mulai dari usia sekolah
dasar (SD) Sampai SLTA Keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan
ditandai dengan adanya anak-anak alumni dari panti yang bekerja di
instansi pemerintah sebagai, guru, begitu juga yang bekerja di swasta.
Tentu diakui bahwa keberhasilan ini tidak hanya semata-mata karena
pengurus akan tetapi juga karena begitu besarnya partisipasi masyarakat
dan pemerintah. Dalam perkembangannya panti asuhan Ibadurrahman dari
tahun ke tahun terus berupaya melakukan peningkatan baik dari segi fisik
(sarana prasarana) dan pelayanan terhadap klien (anak asuh) dari segi
kebutuhan jasmani dan rohani.36
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B. Struktur Organisasi
Sebagai satuan organisasi, kecil atau besar tidak akan terlepas dari suatu
struktur organisasi kepengurusan. Maju atau mundurnya suatu organisasi sangat
ketergantungan pada manusia yang duduk di kepengurusan tersebut. Kemudian
tugas seorang pemimpin untuk mengatur dan memberikan kebijaksanaan dalam
mengatur langkah-langkah yang harus ditempuh karena pemimpinlah yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab secara penuh dan konsekuen.
Adapun struktur dan personalia pengurus Panti Asuhan Ibadurrahman adalah:
1. Penasehat

:

Ketua RT

2. Pembina

:

Khusnul Komariah

3. Pengurus Harian :

R Manihuruk

4. Kepala Panti

:

Kusnul Komariah

5. Bendahara

:

Siti Aminah

Lembaga pendidikan formal sebagai penyelenggaraan organisasi kerja,
diselenggarakan secara sistematis, terpimpin dan terarah, karena organisasi
dilaksanakan untuk menciptakan proses serangkaian yang terarah pada tujuan
yang telah ditetapkan. Sebagai organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai
tujuan organisasi itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat
melaksanakan tugasnya masing-masing baik tujuan umum maupun tujuan
khusus menurut jenis dan tingkatnya masing-masing.37 Didalam suatu badan
organisasi,

baik

di

bawah

naungan

langsung

pemerintah

maupun

kemasyarakatan, besar maupun kecil semuanya tidak terlepas dari struktur
organisasi. Dibawah ini merupakan bagan struktur pengurus Panti Asuhan
Ibadurrahman.38

Struktur pengurus Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi
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Penasehat

Kepala Panti

Pembina

Ketua RT

Khusnul Komariah

Khusnul Komariah

Bendahara
Siti Aminah
Anak Panti

C. Keadaan Pengurus dan Anak Panti
2. Keadaan Pengurus
Pengurus dan pembina panti merupakan unsur dari terlaksananya
kegiatan panti selama ini dalam suatu lembaga. Pengurus dan pembina
merupakan

penanggung

jawab

sistem

organisasi

Panti

Asuhan

Ibadurrahman. Berikut rincian data pengurus.
Tabel 2.1
Pengurus Panti Asuhan Ibadurrahman39
No Nama
1
Khusnul komariah

Pendidikan
S1

2
3
4
7

S1
S1
MA
MA

Siti Aminah
Iqbal Hambali, S.Pd.I
Nurhalimah
Tri Marluna

Jabatan
Kepala
Panti
Guru
Guru

Pekerjaan
Guru PNS
Bendahara
Pengasuh
Staf
Staf

3. Anak Panti

39
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Semua jenis kegiatan dipusatkan untuk kepentingan anak asuh
sendiri, di lingkungan panti asuhan anak-anak dididik untuk hidup secara
disiplin, mandiri dan jujur. Disiplin yang berarti mentaati segalam macam
peraturan-peraturan yang berlaku di asrama, seperti bangun pagi,
merapikan tempat tidur, shalat berjamaah, belajar mengaji, membersihkan
halaman, piket dan lain-lain.
Jumlah anak asuh yang tinggal di asrama sebanyak 70 orang, 17
laki-laki dan 53 perempuan. Anak asuh tersebut terdiri dari anak sekolah
menegah atas kejuruan, penerimaan anak bertepatan dengan tahun ajaran
baru, karena pada pergantian tahun ajaran tersebut ada anak yang keluar
karena sudah menamatkan pendidikan di SLTA. Adapun syarat
penerimaan anak baru tersebut adalah:
a. Anak didik masih berusia minimal masih sekolah dasar (SD) dan
maksimal SLTA serta diwajibkan mampu mengurus dirinya
sendiri.
b. Mengisi blanko yang sudah disediakan.
c. Surat keterangan RT dan Desa/Kelurahan.
d. Surat keterangan RT dan Desa/Kelurahan.
e. Surat keterangan kesehatan.
f. Surat keterangan kematian orang tua
g. Pas Photo 3x4, Sebanyak 4 Lembar
h. KTP orang tua/Wali
Selama anak asuh dalam bimbingan dan didikan panti asuhan, anak
asuh tidak dikenakana biaya apapun, semua kebutuhan anak asuh menjadi
tanggung jawab panti asuhan. Jenis pendidikan yang diberikan untuk anak
asuh sesuai dengan minat bakat anak, namun alternaif atau pilihan terbaik
untuk anak asuh telah dibekali ilmu dan bermacam keterampilan yang
cukup di sekolah masing-masing.40
D. Keadaan Fasilitas
40
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Ada tiga faktor yang harus ada dalam organisasi yaitu SDM, Anggaran
dan fasilitas. Ketiadaan salah satu dari faktor tersebut maka tidak mungkin
terjadi kegiatan organisasi. Fasilitas merupakan salah satu faktor yang vital
dalam penyelenggaraan organisasi, karena itu apabila fasilitas kurang
mendukung maka penyelenggaraan atau pelaksanaan organisasi tidak dapat
berjalan dengan baik. Berikut fasilitas yang ada di Panti Asuhan
Ibadurrahman:
1. Fasilitas Asrama terdiri dari :
a. Kamar tidur putri = 4 kamar, masing-masing kamar dilengkapi
dengan lemari pakaian dan kasur, banyaknya kasur berbeda-beda
masing-masing kamar
b. Kamar tidur putra = 4 kamar
c. Kamar pengasuh putri = 1 kamar
d. Air PDAM, Listri 3300 watt
2. Fasilitas Pendidikan. Ruang belajar berada di lantai tiga yang yang
tidak terlalu luas hanya untuk sekitar 6 orang anak.
3. Fasilitas ibadah ditempat langsung di musholla yang masih di
lingkungan Asrama panti.
4. Fasilitas Kantor yaitu, 1 unit komputer, 1 unit tv cctv, 1 unit
telepon/fax, 1 unit lemari, 3 unit kursi tamu, 2 unit meja kantor
5. Fasilitas dapur. Ruang masak lengkap dengan peralatan dapur, ada
lemari tempat penyimpanan bahan baku dan penyimpanan lauk, kulkas
untuk penyimpanan bahan baku segar, meja untuk mengolah masakan
dan dan lain-lain. Memasak dengan menggunakan kompor hock dan
kayu bakar fasilitas dapur lan yaitu dan rak untuk alat memasak seperti
panci, baskom, gelas, piring dan peralatan makan lainnya.
Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah fasilitas yang
dimiliki oleh Panti Asuhan Ibadurrahman tahun 2020 belum cukup memadai.

Dengan kondisi ini diharapkan pengurus panti bisa bekerja dengan maksimal
di Panti Asuhan Ibadurrahman.41
E. Visi dan Misi Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi
1. Visi:
Menjadikan insan yang bermanfaat dan berakhlakul karimah
2. Misi:
a. Mendorong agar anak-anak panti asuhan memiliki kecerdasan yang
bertaqwa kepada Allah SWT.
b. Memberikan bantuan santunan yang layak untuk segala kebutuhan hidup
setiap anak asuh.
c. Memberikan bimbingan belajar sebagai bekal pengetahuan mereka di
masa depan.

F. Tujuan Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi
1. Menjadikan anak asuh kreatif, mandiri dan disiplin serta bertaqwa kepada
Alllah SWT
2. Membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan kebodohan
serta permasalahan moral anak bangsa, sehingga dapat terwujud generasi
terbaik yang berguna bagi bangsa dan negara.
Berikut ini 4 Kewajiban Bagi Santri Ibadurrahman Kota Jambi
1. Mendirikan sholat wajib dengan berjamaah
2. Berpuasa dalam bulan ramadhan
3. Membaca Al-quran dan menghafalnya:
3.1. Untuk tingkat sd/sederajat
3.1.1. Tujuh surah dari juz 30
3.1.2. Surah yasin
3.2. Untuk tingkat SMP/Sederajat
3.2.1. Juz 30
41
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3.2.2. Surah yasin
3.2.3. Surah Al-kahfi
3.3. Untuk tingkat SMA/Sederajat
3.3.1. Juz 1 dan 30
3.3.2. Surah yasin
3.3.3. Surah Al-Kahfi
3.3.4. Surah Ar-Rahman
4. Hafal do’a harian dan artinya
4.1. Untuk tingkat SD/Sederajat: 10 do’a
4.2. Untuk tingkat SMP/Sederajat: 20 do’a
4.3. Untuk tingkat SMA/Sederajat: 30 do’a
Berikut ini Peraturan panti asuhan ibadurrahman
14 Larangan Bagi Santri Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi
1. Melawan bapak/ibu
2. Melawan guru/pembina
3. Berkata kotor/mencaruti
4. Mencuri
5. Berkelahi/bertengkar
6. Bikin keributan
7. Pacaran
8. Pergi kewarnet
9. Berjudi
10. Mengkomsumsi minuman keras/narkoba
11. Merokok
12. Keluar malam
13. Membuang sampah sembarangan
14. Membawa tamu kedalam kamar tampa seizin pimpinan panti42
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BAB III
BENTUK-BENTUK PERILAKU BULYYING DAN FAKTOR PENYEBAB
TERJADINYA BULLYING DI PANTI ASUHAN IBADURRAHMAN

A. Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying
Berdasarkan kondisi anak panti asuhan yang berasal dari suku, etnis,
budaya, kepribadian dan latar belakang yang berbeda, sangat memungkinkan
terjadinya ketidak cocokan yang membuat mudahnya terjadi perselisihan, baik
itu dari bahasa daerah masing-masing yang memiliki artian berbeda dengan
daerah lain, perlunya waktu yang tidak sebentar untuk menemukan kecocokan
satu sama lain sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai
permasalahan termasuk bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi.
Berikut merupakan bentuk-bentuk bullying yang terjadi di Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
1. Verbal
Bullying secara verbal, perilaku ini dapat berupa julukan, celaan, fitnah,
kritikan kejam, penghinaan, pernyatan-pernyataan yang bernuansa ajakan
seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang mengintimidasi,
tuduhan yang tidak benar, kasak-kusuk yang keji dan keliru, gossip, dan
sebagainya.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Salma pelaku bullying
di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[K]etika melakukan hal tersebut ada kepuasan tersendiri dalam hati
sehingga membuat saya terdorong untuk melakukannya, di
bandingkan dengan yang lain yang banyak punya teman, saya tidak
punya teman dekat sama sekali karena mereka bilang saya suka
mencari kesalahan orang lain, saya melakukan itu agar apa yang saya
rasakan juga di rasakan oleh mereka. Tidak punya teman itu ada rasa
kesepian yang tidak bisa saya ungkapkan.43
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Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Misna korban bullying
di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[B]anyak yang tidak menyukainya disebabkan karena dia suka
mengadu domba, mengatakan yang tidak benar tentang saya kepada
teman sehingga saya dan salma sering terlibat cekok dan adu mulut,
apa yang dia katakan terkadang membuat saya sakit hati, seperti
mengatakan omongan yang tidak pantas.44
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Hagia selaku kakak
asuh

di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]ebagai kakak asuh merasa kebingunan dengan banyaknya
pengaduan dari adik-adik panti yang selalu mengatakan permasalahan
yang sama sementara itu keterangannya berbeda-beda, dalam sehari
bisa 3-4 pengaduan dari adik yang harus di dengar sementara saya
sendiri tidak bisa melakukan apa-apa untuk menengahi mereka yang
sedang bermasalah.45
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala Panti Asuhan

Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]ebagai kepala panti tentu saya sedikit banyak mengetahui latar
belakang anak-anak yang saya asuh, benar adanya salma merupakan
anak yang berusha mengambil hati semua orang dengan cara yang
tidak seharusnya, dari kecil sudah tidak mendapatkan kasih sayang
orang tua yang menyebabkan anak tersebut tinggal bersama neneknya,
sebagai kepala panti bukan hanya panti ini yang saya urus masih
banyak urusan lain, yang membuat saya kewalahan untuk
memperhatikan seefektif mungkin. Karena ada kakak asuh dari
masing kamar yang bisa memantau mereka.46
Dari hasil observasi penulis di panti asuhan ibadurrahman 24 oktober
2020 menyatakan bahwa memang terjadi bullying secara verbal seperti
“kamu bukan teman kami”, atau menyatakan pernyataan yang tidak
sebenarnya terjadi, saling cekcok atau adu mulut satu sama lain yang
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menimbulkan keributan dan rasa tidak nyaman bagi penghuni panti dan
yang tinggal tidak jauh dari panti tersebut.47
2. Fisik
Bullying secara fisik, yang termasuk dalam jenis ini adalah mendorong,
menampar, meludahi dan menjambak. Bullying jenis ini adalah yang paling
tampak dan mudah untuk diidentifikasi, namun kejadian bullying secara
fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain.
Bullying secara fisik tidak sebanyak bullying yang terjadi secara
verbal dan mental, sebab bullying secara fisik sangat mudah untuk
diidentifikasi, dan bila kedapatan tentu ini akan berakibat sangat serius
terhadap pelaku dan juga korban, bullying secara fisik hanya terjadi dua kali
di Panti Asuhan Ibadurrahman, seperti mendorong dengan keras.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ipah selaku kakak asuh
di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]aya melakukan hal tersebut karena terpancing emosi dan merasa
kesal dengan apa yang telah dilakukan kemudian dengan sengaja
mengadu domba saya dan hal itu merupakan hal yang kesekian
kalinya yang telah dia lakukan terhadap saya sehingga memang secara
sengaja saya mendorongnya dengan kasar yang mungkin membuatnya
bahunya sakit, hal ini agar menjadi pelajaran kedepan agar tidak
melakukan hal sama dengan saya ataupun orang lain. 48
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama suci saksi bullying
secara fisik di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[K]etika menyebut nama salma maka akan langsung berfikir dia
adalah anak yang sering mencari masalah, kak ipah selaku kakak asuh
lah yang berani melakukan hal tersebut, namun dengan cara yang
salah yaitu mendorongnya dengan keras mungkin sedikit membuat
bahu salma sakit.49
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Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama salma korban bullying
secara fisik di Panti Asuhan Ibadurrahman:
[M]enjadi trauma tersendiri dalam bathin dan juga membuat di jauhi
oleh teman-teman yang lain, dan juga ada rasa ingin pergi saat itu
juga, semangat belajar terganggu, tidak fokus mengerjakan sesuatu
itulah yang saya rasakan.50
Dari hasil observasi penulis di panti asuhan ibadurrahman 28 oktober
2020: yang menjadi pelaku bullying juga bisa menjadi korban bullying, hal
ini dalam bullying secara verbal yang berujung pada bullying secara fisik,
tidak menutup kemungkinan bahwa menjadi pelaku tidak akan menjadi
korban, sebab hasil observasi yang penulis lakukan pelaku juga bisa menjadi
korban bullying.51
Seorang menjadi pelaku bullying tidak menutup kemungkinan
menjadi korban, sebab di Panti Asuhan Ibadurrahman, ada seorang anak
yang menjadi pelaku bullying akan tetapi ia juga menjadi korban, hal ini
karena ada sebagian korban tidak terima atas perlakuan pelaku dan berusha
untuk membalas perbuatan pelaku bullying tersebut.
Akan tetapi tidak bisa hanya menyalahkan pelaku sebab pasti ada hal
yang melatar belakangi itu terjadi, baik itu dari pengalaman masa lalu, dia
pernah menjadi korban, dan berusha untuk tidak menjadi korban kedua
kalinya, ketika ada kesempatan melakukan hal sama seperti yang sudah
pernah dialami.
3. Mental
Bullying secara mental adalah pelemahan harga diri korban secara
sistematis melalui pengabaian, pengucilan atau penggindaran. Perilaku ini
dapat mencakup sikap-sikap yeng tersembunyi seperti pandangan yang
agresif, lirikan mata, helaan, cibiran, tawa mengejek dan bahasa tubuh
yang mengejek.
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Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama setia korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman:
[C]ita cita ingin menjadi seorang penghafal Alquran, dan menjadi
guru ngaji, sedangkan dalam membaca Alquran masih terbata-bata
banyak salah, sering di remehkan teman “nafas terlalu pendek” suara
tidak bagus, membuat saya menjadi lemah semangat, terkadang juga
kepikiran ingin seperti teman yang lain yang suara ngajinya bagus,
dalam hal belajar juga pintar, sedangkan saya banyak tertinggal dari
yang lain, membuat saya banyak pikiran, tidur terlalu larut, dan
membuat saya tidak fokus dalam belajar, dan merasa minder.52
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama mida korban bullying
di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]ering diejek teman karena saya pendek, kecil, dan kalau saya
sedang tidur di foto, ketika saya bangun mereka menunjukkan hasil
fotonya kepada saya, terkadang saya merasa tidak nyaman akan hal
tersebut dan saya malu. Setiap bercerita kepada teman tentang mimpi
dan cita-cita serta harapan, banyak yang menganggap remeh akan
kemampuan saya, ini membuat saya tidak percaya diri. 53
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ikke korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[M]emang harus menerima apapun konsekuensinya jika tinggal di
panti, dimana ada laki-laki dan perempuan dalam asrama, saya
terkadang ada perasaan tidak nyaman ketika ada yang nyagil ataupun
menganggu saya baik itu dengan memanggil-manggil nama saya tanpa
ada keperluan hanya untuk bercandaan sambil tertawa tidak jelas,
akan menjadi biasa saja kalau ini dilakukan oleh perempuan, namun
ini dilakukan oleh laki-laki, saya risih, dan terkadang malu, ketika
akan melakukan sesutau takut ada yang ganggu.54
Dari hasil observasi penulis di panti asuhan ibadurrahman 29 oktober
2020: pelemahan harga diri dengan mengejek satu sama lain dalam bentuk
hinaan, yang membuat membuat mereka lemah mental, korban bullying
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selalu menghindar dan memiliki rasa takut jika bertemu dengan pelaku
bullying.
Memanggil nama seseorang dengan bahasa tubuh bibir tersenyum dan
tertawa bukanlah hal yang biasa itu merupakan bagian dari bullying tanpa
disadari banyak orang, karena seolah mengejek, terlebih korban adalah
seseorang yang memang sering di bully baik itu karena cantik, atau
memiliki postur tubuh yang kecil, pendek, bisa menjadi indikasi bahwa
pelaku melakukan hal tersebut dengan sengaja, anak yang menjadi bahan
ejekan menjadi pemalu, takut untuk bertemu dengan orang yang sama
“pelaku” timbul perasaan tidak nyaman.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama lekat korban bullying
di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]uara kektika saya berbicara berbeda dengan yang lain bahasa
kampungnya itu “sengong” atau suara yang keluar seperti dari hidung,
itu mebuat seperti bahan lelucon bagi teman-teman yang lain, kadang
saya malu, apalagi saya suka bernyanyi dan bermain gitar dengan
keadaan suara saya kadang menjadi bahan tertawa teman yang lain,
jadi saya akan berbicara seperlunya saja, dari pada harus mendapaat
ejekan dan celaan dari teman.55
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
[N]amanya juga remaja tidak akan terlepas dari yang namanya ingin
menunjukkan eksistensi hanya saja dengan cara yang salah, yaitu
dengan menjatuhkan satu sama lain, memang tanpa di sadari itu
menjadi permasalahan tersendiri, sebagai kepala panti menyadari
banyak nya kekurangan serta pentingnya pendampingan khusus
terhadap anak yang bermasalah, dan yang suka mencari-cari masalah.
Karena dapat mempengaruhi pikirannya bahkan mental anak itu
sendiri.56
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Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota
Jambi 30 oktober 2020: Tidak mendapatkan pendampingan khusus terhadap
anak panti yang membuat banyak hal tidak terkontrol, karena biasanya
suami dari kepala panti yang selalu memberikan perhatian penuh kepada
anak asuh, bulan April 2020 Bapak Rizal meninggal dunia, mau tidak mau
istri dari Bapak Rizal menggantikan posisi beliau sebagai kepala panti
asuhan ibadurrahman.57
Anak Panti Asuhan Ibadurrahman memang sangat dekat dengan Alm,
Syamsu Rizal selaku ketua sekaligus pendiri dari yayasan tersebut, beliau
dikenal sebagai seseorang yang begitu sabar, dan tidak pernah marah kepada
anak asuhnya, shingga banyak dari mereka yang seolah merasa bahwa
apapun yang mereka lakukan juga tidak akan mendapatkan kemarahan,
Mereka yang bersalah untuk saat ini hanya mendapatkan teguran
secara tidak langsung, perlunya pendampingan khusus terhadap anak panti,
baik itu korban maupun pelaku karena, pelaku akan terus terbelenggu
dengan rasa yang tidak bersalah, dan korban akan terus menjadi bahan untuk
diperolok-olok.
Dalam masa-masa dimana mereka masih tetap mendapatkan
pengawasan serta kasih dan sayang, maka dari itu memang dikatakan sangat
perlu mendapatkan pendampingan khusus, kegiatan yang dapat menunjang
perhatian mereka terhadap sesame bukannya hanya memikirkan tentang
kesenangan dan keeogoan masing, karena mental korban akan terus merasa
pada titik tidak mampu untuk mengatan yang sebenarnya terjadi. Padahal
seharusnya mereka mampu untuk mengatakan mana yang benar dan dimana
yang salah.
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B. Faktor Penyebab Perilaku Bullying
1. Keluarga
Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang
tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah
yang penuh stress, agresi, dan permusuhan. Sebagian dari anak panti asuhan
ibadurrahman merupakan anak yatim yang kurang mendapatkan perhatian
dan kasih sayang dari orang tua, yang menyebabkan mereka berusaha untuk
mendapatkan perhatian dari luar.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama putri pelaku
bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman:
[M]enjadi anak yang tinggal bersama ibu sambung membuat saya
tertekan diamana saya tidak bisa bermain bersama teman dengan
leluasa suka di suruh-suruh tanpa melihat saya sedang mengerjakan
tugas membuat saya kesal kadang juga di perlakukan tidak baik
dengan membatasi makan saya, sehingga tekanan ini terbawa
sampai di asrama panti tempat saya tinggal sekarang, saya menjadi
egois dan mau menang sendiri.58

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
[A]nak asuh yang datang mereka bisa dibilang remaja, usia anak
sekolah MTS, tentu mereka sudah memiliki kebiasaan dari kecil,
tentunya dari keluarga orang tua mereka masing, mereka datang
sudah terbentuk karakter, ada yang pemarah, sabar, punya
kebiasaan buruk baik itu mengambil hak orang lain, ada yang mau
bekerja dan selalu mencari peluang, dengan wataknya masingmasing, akan sangat sulit bagi saya untuk merubah itu, sanya hanya
bisa mengingatkan serta mengarahkan semampunya.59
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2. Kurangnya pengawasan
Sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya anak-anak
sebagai pelaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku
mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain, karena tidak adanya
hukuman bagi pelaku bullying yang bisa membuat mereka jera dan merasa
tidak diawasi sehingga mereka leluasa untuk melakukan tindakan bullying.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama budi pelaku bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[C]ara mendapatkan teman agar mau bergaul dan juga mau berteman
dengan saya walaupun saya memang berlatar belakang tinggal di panti
asuhan, membuat saya mengikuti jejak teman-teman lain yang bukan
anak panti asuhan, agar bisa diterima tentu saya mengikuti apa yang
mereka lakukan, seperti menganggu teman perempuan dengan
menyembunyikan tas atau sepatu sampai mereka menangis, sikap ini
pun terbawa ketika saya berada di asrama panti.60
Diempat

mereka

menimba

ilmu/sekolah

tentunya

juga

perlu

mendapatkan pengawasan atas hal yang sedang terjadi, yang mereka dapatkan
baik itu pengalaman dan ilmu pembelajaran di samping itu ada baik dan
buruk yang akan terbawa dan berubah menjadi sikap serta sifat baru yang ada
seseorang, masa-masa diamana saling mencari jati diri masing-masing serta
mendapatkan pengakuan atas apa yang sudah dilakukannya, jika tidakberada
pada pengawasan maka hal-hal yang tidak baik akan terjadi.
Seperti halnya membenarkan adanya tidak menghargai satu dan yang
lain yang dapat berimbas pada orang-orang yang tidak mengerti atas alasan
melakukan hal tersebut.

Dengan kurangnya pengawasan yang dirasa

seharusnya mereka mampu menempatkan diri pada hal yang baik, ternyata
perlu untuk tetap berada pada pemantauan sikap serta ucapan yang mereka
lontarkan kepada orang lain, memberikan sentuhan kelembutan dengan
perhatian bisa membuat seseorang merasa dihargai serta mendaptkan
perhatian khusus yang membuantya berfikir sebelum melakukan sesuatu.
3. Kelompok sebaya
60
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Anak-anak ketika berinterksi dengan teman di sekitar rumah, kadang
kala terdorong untuk melakukan bullying. Seperti mengejek teman karena
berpakaian yang tidak pantas, kalah dalam permainan, tidak punya mainan
seperti teman-teman yang lain contohnya handphone.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ghofar pelaku bullying
di Panti Asuhan Ibadurrahman:
[B]isa dibilang lebih aktif dan banyak bicara sehingga saya memiliki
banyak teman untuk
bergaul, sama-sama memiliki kesaaman
ngeledek teman yang tidak punya teman dan hanya berdiam diri,
membuat saya dan teman-teman suka menganggu seperti mengambil
topinya, atau membuang sendalnya, karena terpengaruh oleh teman
saya yang tidak punya rasa takut dan kasian kepada korban.61
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi
31 oktober 2020: kelompok sebaya memang sangat mempengaruhi terjadinya
bullying, dapat dilihat dari cara mereka berteman berdasarkan kelompok
sesuai usia, kelompok A akan membully kelompok B yang usianya di bawah
kelompok A.62
Teman seusinya, atau seorang teman sebaya memiliki potensi cukup
besar untuk saling mempengaruhi satu dan lainnya, karena setiap hari sudah
mengetahui karakter dan sifat masing-masing, ketika dengan melihat apa
yang dilakukan bisa membuatnya tertarik maka tentunya besar kemungkinan
adanya sifat meniru teman yang lainnya, dia di segani dan ditakuti oleh teman
yang lain, setaip anak pasti ingin mendapatkan penghargaan atas apa yang ia
lakukan, memang dengan meniru itu menjadi kesalahan namun demi
eksistensi maka tidak mungkin ini bisa terjadi.
Di Panti Asuhan Ibadurrahman setiap hari serta kapan pun dan dimana
pun akan bertemu dan bercengkrama dengan orang yang sama, mereka
memilih
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kelompoknya yang paling menonjol maka akan timbul rasa ingin saling
menjatuhkan satu dan yang lainnya, tanpa disadari mereka telah membentuk
sebuah keluarga baru, yang seharusnya melindungi dan menjaga satu dan
yang lain, namun karena perbedaan sifat dan cara pandang tidak menutu
kemungkinan tindakan bullying terjadi dengan berbagai alasan dari mereka,
ingin mendapatkan keseruan da nada rasa kepuasan tersendiri ketika melihat
orang lain tidak berdaya serta seolah-olah terlihat lemah atas perlakuan yang
didapatkan.

4. Kondisi lingkungan sosial
Lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah
kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di
lingkungan asrama panti sering terjadi pemalakan dan mengambil barang
yang bukan haknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama arkon pelaku bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[K]eluarga yang ekonomi menengah kebawah, sejak kecil hidup yang
kurang berkecukupan, harus membantu orang tua bekerja agar
kebutuhan ekonomi terpenuhi, membuat saya menjadi pribadi yang
berusaha akan mendapatkan jika saya menginginkan sesuatu
mengambil yang bukan seharusnya dan memang lingkungan tempat
tinggal juga sangat mempengaruhi saya karena kebanyakan dari mereka
melakukan hal yang sama, ketika orang tua memutuskan untuk
memasukkan saya ke panti asuhan maka sikap itu terbawa.63
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bambang korban bullying
di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[T]idak punya keberanian untuk berbicara hanya pertenyaan penting
yang memang akan saya ajukan, teman-teman sering mengejek karena
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sanya hanya bisa senyum kesemua orang sedangkan saya sendiri jarang
berbicara.64
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ilham teman Bambang di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[D]ia memang anak yang pendiam di antara teman saya yang lain,
kadang saya juga kasian dia sering di ejek teman dengan perkataan
seperti “punya mulut itu untuk ngomong bukan diam” sedangkan
bambang memang dari awal anak yang pendiam.65
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
[M]enjadi beban tersendiri dimana anak yang saya asuh sudah memiliki
kepribadian, sifat, dan perilaku yang telah tertanam seperti mengambil
yang bukan haknya, kemudian dari pola asuh orang tua, lingkungan
tempat mereka tinggal sebelumnya, maka akan sangat sulit untuk
merubah itu semua sebab telah mendarah daging dalam diri mereka, tidak
bisa menyalahkan sepenuhnya kepada anak tersebut.66
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 3 November
2020: terjadi perilaku bullying seperti menyimpan sandal teman, mengambil
makanan teman tanpa memberitahu, mengejek satu sama lain dengan ejekan
yang membuat korban merasa tidak nyaman dan terganggu, kemudian
mengurung diri dan tidak mau untuk di ajak berkomunikasi, serta selalu merasa
bahwa tidak ada kepedulian yang didapatkan serta keadilan, padahal itu semua
bisa ia dapatkan ketika berani untuk mengatakan yang seharusnya dikatakan,
bukan, jika hanya memandam dan menyimpan maka masalah tidak akan akan
pernah menemukan jalan keluar.67
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Anak panti tidak tumbuh dan berkembang di panti itu sendiri,
melainkan bersama orang tua dan keluarganya seblum masuk ke panti asuhan,
lingkungan pertama kali dikenal adalah keluarganya, dalam keluarga yang
belum mendapatkan kasih dan sayang yang cukup, ditambah berasal dari
keluarga yang kekurangan, melihat sekitar dengan kondisi ekonomi yang
sama, kemudian cara mengambil sesuatu dengan cara tidak benar, maka akan
dengan mudah mempengaruhi perilaku yang dari kecil sudah menjadi
kebiasaan.

BAB IV
DAMPAK BULLYING SERTA UPAYA PENANGGULANGAN BULLYING
OLEH PIHAK PANTI ASUHAN IBADURRAHMAN KOTA JAMBI

A. Dampak yang Ditimbulkan dari Tindakan Bullying
Dampak bullying dalam jangka pendek menimbulkan perasaan tidak aman,
perasaan harga diri yang rendah, menderita stress, kehilangan nafsu makan,
phobia sosial, menutup diri, susah bergaul. Dalam jangka panjang, korban
bullying dapat menderita masalah emosional dan perilaku yang tidak seharusnya
dilakukan. Dampak yang di timbulkan dari tindakan bullying terhadap korban
sangat mempengaruhi mental anak panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi.
Berikut merupkan dampak yang di timbulkan dari tindakan bullying di Panti
Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
1. Timbulnya rasa tidak aman
Dalam hati mereka timbul perasaan tidak aman, selalu was-was, ketika
akan melakukan sesutau, tentu saja ini merupakan hal yang sangat menganggu
kegiatan sehari-hari, dimana ingin melakukan kegiatan namun terhalang oleh
perasaan yang tidak aman tersebut, jika dibiarkan maka pelaku akan terus
menganggu korban, hal demikian tentunya bisa mempengaruhi mental, korban
akan berusaha untuk mencari celah agar tidak bertemu dengan pelaku karena
merasa bahwa selalu dalam pengawasan.
Rasa tidak nyaman tentunya akan mempengaruhi mental mereka tanpa
disadari secara penuh, dengan demikian apapun yang mereka lakukan mereka
tidak menemukan kenyamanan didalam diri ketika belajar, selalu kepikiran akan
hal yang menimpa mereka dan memikirkan hal yang sebetulnya belum tentu
terjadi, dan ini membuat sikap mereka yang awalnya mau berteman malah
berusaha untuk menjauhkan diri.

42

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ikke korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]elalu muncul dalam hati saya ketika ada seorang laki-laki yang
berusaha menggoda walaupun hanya melalui kata-kata yang bernuansa
ejekan dan seolah menggoda, dan berlarut-larut memikirkan kenapa
mereka bersikap demikian dan saya sangat takut nantinya terjadi sesuatu
hal yang tidak diinginkan.68
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 3 November
2020: rasa tidak nyaman muncul ketika ada seorang anak laki-laki, menganggu
perempuan, walaupun kesannya menggoda namun itu membuat hati mereka tidak
nyaman dan takut bila nanti akan terjadi sesuatu, apalagi jika jadwal piket mereka
keluar maka mereka akan bersama-sama menyelesaikan tugas, dan ini kesempatan
bagi anak laki-laki untuk menggoda teman piketnya yang perempuan. Godaan
yang di lontarkan seperti “yok kita masak berdua” dengan menggunakan bahasa
tubuh kedipan mata.69
Kenyamanan dalam diri seseorang ketika hati tidak merasakan was-was,
akan hala yang terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi, jika kenyamanan
dalm diri mereka sudah tidak mereka dapatkan, maka akan sulit untuk meraih apa
yang mereka harapkan karena fokus mereka tebagi antara nyaman, dan tuntutan
sebagai seorang pelajar, yang harus fokusm serta tetap mentaati aturan yang telah
diberikan oleh pihak panti/ asrama yang mereka tinggali saat ini.
Pengalaman buruk yang mereka dapatkan saat ini mampu mempengaruhi
perilaku mereka di panti akan selalu bertemu dengan orang baru, baik itu mereka
mendaptkan undangan untuk mengisi sebuah acara, dan sebagainya, namun
mereka dihantui perasaan tidak nyaman, dengan orang yang mereka setiap hari
bertemu saja mereka di ganggu apaplagi bertemu dengan orang baru yang sama
sekali belum mereka kenal.
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2. Kehilangan nafsu makan
Ketika mendapatkan perlakuan yang tidak yang tidak seharusnya tentu
akan menjadi sebuah hal yang membuat seseorang kehilangan nafsu makan, baik
itu karena sindiran celaan dan hinaan seperti contohnya memiliki postur tubuh
yang kecil dibandingkan dengan teman lainnya, dan selalu tertinggal ketika akan
melakukan sesuatu seperti halnya ketika antrian makan, korban yang memiliki
postur lebih kecil akan menjadi paling tertinggal karena mereka yang memiliki
posttur lebih besar berusaha untuk mendahului dan tidak mau mengalah, hal ini
dirasakan setiap harinya tentu saja yang awalnya sangat nafsu makan, tetapi harus
sabar dengan perlakuan orang lain memuat korban kehilangan nafsu makan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama lela korban bullying di Panti
Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]aya yang paling kecil di bandingkan dengan teman yang lain, jadi kalau
mau antri ambil makan selalu paling belakang, saya tidak berani mengambil
duluan karena kita mereka sudah selesai makan dan saya belum maka lauk
yang saya ambil akan di ambil oleh mereka, jadi lebih baik saya terakhir
mengambil makan dari pada harus duluan, dengan mendapatkan perlakuan
seperi ini kadang selera makan saya hilang, padahal saya karang menganggu
mereka.70
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 3 November
2020: ketika makan mereka membawa piring masing-masing dari kamar mereka
kemudian kedapur umum untuk mengambil mekan, secara bergantian, mereka
postur tubuhnya kecil tentu akan kalah dengan dengan yang postur tubuhnya besar
karena, kadang juga membutuhkan waktu untuk antrian makan, ada anak yang di
isengi dengan mengambil lauknya, ternyata ini bukanlah candaan yang biasa,
krena anak tersebut menjadi kehilangan nafsu makan, dan akan terus kepikiran
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atas apa yang menimpanya sehingga lebih baik terakhir-terakhir mengambil
makan.71

Tidak adanya lokasi ataupun tempat untuk mereka makan secara bersamasama, sehingga setelah mengambil makan, mereka akan kembali ke kamar
masing-masing untuk setiap jadwal makan, makan yang seharusnya nyaman dan
tenang, akan tetapi mereka harus makan di kamar tidur, karena tidak adanya
tempat untuk sekedar bersama-sama makan seluruh anak panti asuhan.
3. Stress
Anak yang menjadi korban bullying akan menderita sress, yang dapat
mempengaruhi mental mereka, hal ini karena mereka mendapatkan tekanan
atapun sebuah ancaman dari orang lain, yang membuat mereka selalu merasa
tertekan, dan mereka akan tetap berada pada tekanan tersebut karena tidak berani
mengungkapkan apa yang mereka rasakan, ketika ingin menyampaikan apa yang
mereka rasakan kepada orang lain menjadi pilihan yang mereka anggap kurang
tepat karena pastinya akan menimbulkan masalah baru.
Ketika disuruh memilih tetap berada pada tekanan atau masalah baru yang
harus korban hadapi, maka korban tetap memilih pada tekanan yang harus mereka
rasakan,dari pada menimbulkan kebencian satu sama lain sehingga masalah dapat
dihindari, namun korban tentu saja kan menderita stress yang bukan hanya mental
mereka yang manjadi semakin sesak didalam hati mereka karena tidak mampu
untuk mengungkapkannya, fisik juga merasakan imbasnya dari stress yang
dirasakan, seperti tubuh mudah lelah, pusing, dan kebingungan akan apa yang
harus dikerjakan selanjtnya, dengan demikian maka korban bullying akan dijauhi
oleh orang-orang di sekitar karena stress yang dialami mampu mempengarahui ke
hal-hal yang seharusnya tidak dengan mebawa masalah yang tengah di hadapi.
Stress yang korban bullying alami tentu tidak baik untuk mental dan fisik,
serta perkembangan mereka, tekanan terus menerus diraskan membuat emosional
tidak terkontrol, mudah tersentuh hatinya yang membuatnya sering menangis,
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tidak fokus, dalam belajar terganggu, sering murung, ketika orang lain bertanya
jawaban dan pertanyaan yang tidak sesuai, sehingga memang benar bahwa
dampak bullying membuat seseorang menderita strees.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Nur korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]udah capek-capek membersihkan kamar kadang ada teman yang
memang sifatnya pemalas untuk bersih-bersih, karena tahu saya rajin maka
dengan mudah saya disuruh-suruh, padahal tugas saya selesai, mau
membantah saya tidak berani untuk mengatakan, jadi lebih baik saya
kerjakan, akan tetapi ini menjadi tekanan batin dalam diri saya, seolaholah dia berkuasa.72
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Heri korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]ering sampah menumpuk didalam kamar, namun tidak adanya
kesadaran untuk bersama-sama membuang sampah, karena bukan hanya
satu orang yang berada didalam kamar, namun seolah acuh tak acuh,
kadang sampah membusuk, karena saya yang sering membuang sampah
maka saling tunjuk untuk membuang sampah, saya sering sekali disuruhsuruh membuang sampah,”buang lah sampah kau tu” ini membuat saya
susah untuk menerima atas perlakuan yang mereka berikan, lebih baik
saya tidak punya teman, dari pada punya teman tapi selalu kena batunya. 73
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 3 November
2020: Terjadi penumpukan sampah di samping dan depan kamar, baik asrama
putri maupun putra, menimbulkan bau yang tidak sedap, kamar tempat mereka
istirahat, kamar juga menjadi tempat mereka makan, namun kurangnya kesadaran
untuk menjaga kebersihan, membuat mereka tidak perduli, karena belum lama
dibuang sudah terjadi penumpukan sampah kembali, membuang sampah
menggunakan mobill cerry yang telah di sediakan panti, untuk 70 orang anak yang
setiap hari, kadang mereka jajan, tentu sampah menjadi perhatian utama agar tetap
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menjadi hunian nyaman, anak yang rajin ayng akan berusaha untuk menjaga,
namun tentulah ini tidak adil bagi mereka, karena merupakan sampah bersama. 74

4. Susah bergaul
Mengalami kesulitan dalam bergaul adalah bagian dari dampak bullying,
korban yang di bully merasa bahwa bergaul dengan orang yang tidak satu
pemahaman dan pengertian itu sangat susah untuk di dapatkkan, terlebih di panti
merupakan tempat yang seharusnya bisa membaur satu dan lainnya meskipun dari
latar belakang masing-masing namun kenyataannya ada anak yang susah untuk
bergaul, karena teman-teman disekitarnya selalu memojokkan dengan belas kasih
dan selalu mengkasihani dengan bahasa yang tidak sepantasnya mereka berikan,
karena ini mampu menjadikan mental korban menjadi seseorang yang susah
bergaul karena hanya akan menyakiti perasannya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Muhammad korban
bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[M]enjadi anak yatim piatu yang tidak punya orang tua seperti temanteman yang lain yang masih memiliki salah satu dari orang tua mereka, hal
ini menjadi salah satu hal yang membuat saya minder sehingga banyak
teman yang menjauhi saya karena saya tidak bisa di ajak bergaul. 75
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 3 November
2020: anak-anak panti yang msih memiliki salah satu dari orang tua mereka
tentunya mereka akan mendaptkan kiriman ataupun di jenguk oleh sanak saudara,
yang merindukannya, namun tak jarang anak panti yang masih memiliki orang tua
namun tidak pernah di jenguk sama sekali karena lasan dana untuk pergi kejambi
tepatnya di panti asuhan ibadurrahman, anak panti yang sama sekali tidak
mempunyai kedua orang tua, tentunya memiliki perasaan yang sangat mengena
dalam hati ketika ada temannya yang menyinggung hal tersebut, dan hal ini
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memang terjadi, korban menjadi anak yang susah untuk di ajak bergaul karena
masih terus berlarut-larut akan hal yang menimpa dan yang perasaan yang setiap
hari dirasakan tanpa ada seorang pun yang tau bahkan sanak keluarga tidak pernah
mengunjunginya.76
5. Menutup diri
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Misna korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]aya merasa dikucilkan tanpa tahu sebabnya yang membuat saya
bingung apa yang terjadi serta apa yang harus dilakukan hal ini menjadi
beban pikiran, tidak fokus dalam belajar, sehingga saya banyak
menghabiskan waktu untuk melamun serta tidak adanya kepedulian dari
teman yang lain tentang apa yang saya rasakan, sehingga saya takut untuk
memuali dan berteman dengan orang lain, ataupun bersama dengan anak
panti.77
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Memi korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[K]epribadian yang tertutup dan pendiam membuat saya dijauhi oleh
teman-teman, saya tidak punya teman dekat, karena saya susah untuk
bergaul, hal ini membuat saya sedikit tertekan, karena saya malu untuk
berbicara terlebih dahulu, jika ada yang bertanya saya jawab, namun tidak
seperti teman yang lainnya bisa ngobrol bahkan curhat, saya hanya sibuk
dengan urusan saya sendiri.78
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 3 November
2020: anak panti yang memiliki sifat pendiam mereka bukan di rangkul oleh anak
panti lainnya melainkan dihinari, dijauhi, tidak diajak bergul, karena pertemanan
yang bersifat kelompok membuat mereka hanya mau berteman sesuai dengan
kelompok mereka masing-masing, anak yang pendiam pun tidak mau terbuka
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dengan orang lain, takut nantinya hanya akan menjadi bahan ejekan karena
tketidaksesuan cara berteman, jadi lebih bauk menyendiri. 79

Dalam satu lingkungan yang telah membentuk kelompok maka akan sulit
terjadi kecocokan antara kelompok satu dan kelompok lainnya, karena semua
akan beranggapan bahwa kempok mereka masing-masing yang terkuat dan yang
terbaik diantara keompok yang lain, ketika ada seorang anak yang pendiam
mereka tidak mau ambil pusing memikirkan orang tersebut, berteman silahkan
tidak mau berteman silahkan menjauh, ini yang menjadi masalah bagi anak-anak
yang memiliki sifat pendiam susah untuk bergaul karena mereka sudah dijauhi
dan juga mendapatkan ejekan karena tidak mempunyai teman, akan sangat sulit
bagi korban untuk membuka diri dan menerima semua perlakuan yang dilakukan
oleh orang lain, menutup diri adalah pilihan terbaik, padahal itu akan
mempengaruhi mental korban karena tidak adanya inisiatif untuk membuka diri
dan berbaur dengan lingkungan merasa bahwa tidak penting jika punya teman
ataupun tidak punya teman. Maka dari itu korban bullying akan sangat
mempengaruhi mental mereka yaitu menjadi seseorang yang cenderung menutup
diri.
6. Kehilangan motivasi
Dampak bullying dapat menjadikan seseorang menjadi tidak adanya
dorongan dalam hidup yang membuatnya bisa bangkit dalam keterpurukan,
mencari solusi dalam setiap menghadapi masalah, serta mampu memaafkan atas
kesalahan yang telah orang lain lakukan, bukan pasrah atas yang terjadi dan selalu
menerima apapun yang didapatlkan atas perlakuan orang lain terhadap dirinya.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Mita korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[U]ntuk urusan mengaji saya belum terlalu faseh, dalam hal belajar juga
tidak terlalu pintar, banyak teman yang mengetahui akan kekurangan yang
saya miliki, cara mereka adalah dengan mengkasihani dengan bahasa
“banyak-banyak baco buku otak tu diisi” perkataan tersebut membuat saya
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merasa sedih dan bahkan tidak adanya motivasi serta dorongan dalam
hidup saya, perkataan seperti itu membuat saya sakit hati membuat saya
enggan untuk belajar, serta terserah apa yang orang lain katakan, namun
dibalik kata terserah hati saya terasa begitu sakit, membuat saya belajar
sebisanya dan berteman seadanya, jika mau berteman silahkan jika tidak
juga terserah mereka .80
Hanya dengan sebuah perkataan menjadi hal yang mungkin bisa
mematikan harapan sseseorang, terlihat sangat sepele dikatakan dengan lidah
namun bisa sampai menusuk hati seseorang, itulah kenapa harus berhati-hati
dalam berkata, seperti halnya yang terjadi di panti asuhan ibadurrahman bullying
juga dapat mempengaruhi mental seseorang dengan kehilangannya motivasi.
Motivasi merupakan senjata untuk bangkit dari keterpurukan, melawan
rasa takut, dan sedih, serta sebuah harapan untuk maju dan mengatakan kebenaran
dan berani untuk mengatakan tidak, nmun jika motivasi telah di renggut dari
dalam diri seseorang bahkan motivasi itu hilang makan, sangat tidak
mengherankan ada anak yang tidak mempunyai ambisi terhadap sesuatu,
walaupun dengan verbal menjadi hal mungkin terjadi seperti halnya anak Panti
Asuhan Ibadurrahman yang kehilangan motivasi dalam hidupnya, bullying juga
berdampak pada hilangnya motivasi dalam diri seseorang.
7. Phobia sosial
Ketakuan dalam bersosial merupakan masalah yang sangat serius dimana
manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara manusia yang
satu dan manusia yang lain, untuk terjadinya kelangsungan hidup sangat
membutuhkan orang lain, setiap harinya manusia akan berinteraksi satu dan yang
lainnya walapun hanya dengan tiga atau empat kata, jika sesorang mengalami
phobia sosial maka ada sebab yang membuatnya demikian, seperti halnya yang
terajdi di Panti Asuhan Ibadurrahman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Jiwi korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
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[P]engalaman buruk yang pernah saya alami karena bullying membuat
saya takut ketika bertemu dengan orang baru yang belum saya kenal
karena apa yang pernah terjadi akan kembali terulang, hal itu membuat
saya menghindar, ketika ada acara di panti maupun undangan diluar saya
tidak mau ikut, saya lebih memilih untuk berdiam diri di kamar.81
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Persa korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[D]ibandingkan dengan teman yang lain yang bisa nyambung dalam
berbicara ataupun sekedar mengobrol, sangat berbanding terbalik dengan
saya yang pendiam dan tidak suka dengan keramaian terlebih saya belum
punya handphone sedangkan teman-teman yang lain sudah memilikinya,
perasaan minder selalu ada dalam diri saya, sehingga teman pun banyak
menjauhi saya karena saya anaknya tidak asik diajak berteman.82
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Suci korban bullying di
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[E]mosional yang tidak dapat terkontrol, ketika teman hanya bercanda
akan tetapi candaan itu bagi saya adalah hal serius, sehingga emosi saya
menjadi meluap, saya akan merasa tidak menerima dengan apa yang
dilakukan sehingga akan terjadi perdebatan dan adu mulut.83
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 4 November
2020: ada anak yang tidak bisa mengontrol emosional, mudah tersinggung dengan
apa yang dikatan oleh teman, “kau ni dak biso main hp yo” ejekan seperti itu
terkadang tidak bisa di terima maka akan terjadi seperti adu mulut tidak mau tegur
sapa satu dan lain.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
[K]arena tidak adanya yang mereka segani dan takuti, membuat hal ini
terjadi, serta kurangnya pengawasan khusus bagi anak-anak, sehingga satu
dan yang lain sering terlibat dalam permasalahan bahkan aturan-aturan di
panti ada yang mereka langgar, banyak anak yang mengurung diri tidak
mau bermain dengan yang lain, sering juga terdengar suara-suara dengan
keras entah itu memanggil teman atau sedang terjadi sesuatu, karena ada
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kakak asuh yang selalu melihat melihat mereka sedangkan saya juga punya
kesibukan lain jadi jarang terkontrol, tapi sebisa mungkin saya mengontrol
mereka.84
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 6 November
2020: bahwasannya dampak yang ditimbulkan akibat dari perilaku bullying ini
memang mempengaruhi mental dan tidak mau menceritakan apa yang mereka
rasakan kepada teman lainnya, karena takut nantinya apa yang mereka sampaikan
diceritakan kepada orang lain dan membuat mereka malu, sehingga lebih baik
cukup diri sendiri yang tahu akan tetapi menjadi beban pikiran yang bisa membuat
mereka stress, dan tidak fokus dalam belajar dan mengerjakan sesuatu.85
Dengan menceritakan masalah yang tengah dihadapi merupakan salah satu
cara untuk mengurangi beban yang dirasakan oleh hati, karna telah membuka
kepercayaan dalam diri untuk menuangkan keluh dan kesah kepada orang lain,
namun jika hanya di pendam dalam diri, ketika datang masalah baru sedangkan
masalah yang ada belum terselaikan maka tidak menutup kemungkinan
permasalahan akan terus ada.
Mempercayai orang lain untuk mendengarkan serta memberikan solusi
sangat sulit didapatkan di Panti Asuhan Ibadurrahamn karena masing-masing anak
sudah memiliki bebna yang mereka pikul dari kedatangan mereka untuk tinggal di
panti, hal ini membuat mereka yang lebih baik menutu diri dari pada harus
membuka percakapan yang nantinya hanya akan menajdi bahan omongan orang
lain.
Dampak yang ditimbulkan dari tindakan bullying sangat mempengaruhi
keadaan mental anak panti asuhan ibadurrahman kota jambi, mereka yang
merantau dari daerah masing-masing untuk tetap melanjutkan sekolah karena
keterbatasan orang tua, panti asuhan menyediakan tempat serta wadah bagi
mereka untuk menuntut ilmu tanpa memikirkan biaya, namun fokus untuk belajar
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terbagi antara fokus kenyaman serta mental mereka yang harus tetap
dipertahankan.
Untuk memudahkan pngklasifikasian mengenai korban, serta bentuk
bullying yang mereka alami di panti asuhan ibadurrahman maka penulis membuat
sebuah tabel yang berisikan tentang hasil observasi, jumlah anak yang
mendapatkan perlakuan bullying yang berdampak pada mental mereka serta
seberapa banyak jumlah pelaku dan korban bullying di panti asuhan tersebut.
Tabel 4.1
Data pelaku, korban dan bentuk bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman
Kota Jambi86
N0

Nama

Status

Bentuk

Pelaku

Korban





Fisik & verbal

1

salma

2

Misna



verbal

3

Hagia



Fisik



4

Ipah

5

Setia



Mental

6

Mida



Mental

7

Ike



Mental

8

Putri

9

Lekat

10

Budi



Mental

11

Ghofar



Mental

12

Arkon



Mental

13

Muhammad



Mental

14

Memi



Mental

15

Jiwi



Mental

86

fisik



Mental


Mental

Lihat data pelaku, korban dan bentuk bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman
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16

Pesra



Mental

17

Mita



Verbal

18

Lela



Mental

19

Nur



Mental

20

Heri



Mental

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa bullying secara mental yang lebih
mendominan di bandingkan dengan bullying secara fisik dan verbal, ini menjadi
perhatian khusus, dimana dampak mental sangat mempengaruhi mereka, ada yang
menjadi phobia sosial, membuat mereka stress, tidak mau terbuka dengan masalah
yang tengah di hadapi, menutup diri tidak mau berteman dengan siapa pun, selalu
dihantui dengan perasaan tidak nyaman, timbulnya perasaan harga diri yang
rendah.

B. Upaya Penanggulangan Bullying yang Dilakukan Pihak Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi
Pihak panti akan memberikan sanksi tegas kepada anak yang ketahuan
menjadi pelaku bullying dengan memberikan hukuman seperti membersihkan
lingkungan panti dan piket selama seminggu berturut-turut, kemudian anak
yang menjadi korban bullying akan mendapatkan penanganan khusus dari
konelor yang dapat membantu mental mereka menjadi kuat dan tidak patah
semangat,

kemudian

berikut

merupakan

upaya

dari

Panti

Asuhan

Ibadurrahman untuk mengurangi terjadinya bullying.
1. Secara preventif (pencegahan)
a. Konselor
Panti Asuhan Ibadurrahman sangat membutuhkan konselor untuk
memberikan penangan khusus kepada anak panti asuhan ibadurrahman,
bahkan sebelum masuk ke panti anak-anak harus melewati proses
wawancara, baik itu dari segi latar belakang, riwayat hidup, serta alasan
mereka mau masuk panti dan juga perjanjian ketika mereka sudah

berada di panti, untuk meminimalisir permasalahan serta kejadian yang
tidak diinginkan kembali terulang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]aya memang sangat membutuhkan tenaga konselor untuk
membantu anak-anak yang bermasalah dan juga anak yang suka
mencari masalah, tangan saya dua, tidak mungkin bisa merangkul
mereka satu persatu, dan saya juga haru mengurus TK yang di
sungai gelam, tentu perhatian saya terbagi, namun untuk membayar
mereka saya masih memikirkannya saat ini, banyak pertimbangan
yang harus dilakukan tapu bukan berarti tidak mungkin sebab ini
untuk kepantingan anak yang saya asuh. 87
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 6
November 2020: tidak adanya tempat untuk anak-anak mengadu akan
keluh kesah serta sangat sedikit teman-teman diantara mereka yang dapat
mereka percaya, membuat anak panti yang memiliki masalah hanya bisa
memendam dalam hati.88
Peran konselor memang sangat penting di lingkungan panti, satu
anak yang bermasalah dapat mempengaruhi anak yang tidak bermasalah
ikut bermasalah, jika tidak ada penanganan yang memang ahli di
bidangnya, dengan adanya konselor dapat diidentifikasi yang melatar
belakangi masalah dengan begitu bisa memberikan penanganan sesuai
dengan apa yang seharunya mereka butuhkan, serta konselor dapat
mengklasifikasikan anak yang bermasalah karena lngkungan, serta anak
yang bermasalah berdasarkan keluarga, karena dua hal ini sangat
berbeda, cara penangananya juga berbeda.
b. Ustadz dan Ustadzah
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Perlunya peran yang paham akan ilmu dan agama agar tidak terjadi
kemerosotan dalam hal berfikir dan bertindak serta yang dapat
menasehati katika ada yang salah serta tidak hanya bisa menyalahkan
namun meluruskan kejalan yang seharusnya, panti asuhan yang dalam
satu lingkungan asrama ada laki-laki dan perempuan tentunya berbeda
pula dalam hal menasehati, memberikan pengajaran, agar terjadi
keseimbangan yang dapat mengantarkan anak memiliki akhlak yang
baik tentunya agama menjadi hal yang utama, maka dari itu sangat
penting adanya peran ustadz dan ustadzah dalam membimbing baik
jasmani maupun rohani, di lingkungan panti asuhan ibadurrahman kota
jambi.
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
[T]idak ada yang anak-anak segani, kemudian yang menjadi guru
ngaji juga salah satu dari anak panti yang sudah di percaya karena
sudah terbiasa untuk mengajar, namun tentulah tidak cukup jika
harus mengajar sebanyak 70 orang anak, kemudian yang
menasehati dalam hal agama juga kami sangat kekurangan maka
dar itu sangat diperlukannya ustadz maupun ustadzah yang bersedia
untuk mengajar di panti asuhan.89
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Rusli anak Panti
Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]aya kasian sama adik-adik dibawah saya yang dalam membaca
alquran masih terbata-bata, padahal sudah MTS dan ALIYAH,
tidak ada yang mereka takuti juga, jadi sangat jarang mereka ngaji
bersama-sama, mereka bilang ngajinya di kamar, tapi tidak tahu
apa benar mengaji atau hanya bermain-main, saya kewalahan jika
harus mengajar semua adik-adik panti.90
Dari hasil observasi penulis di Panti Asuhan Ibadurrahman 7
November 2020: tidak adanya ustad dan ustadzah yang dapat
membantu anak-anak dalam hal ilmu agama, serta menasehati sesuai
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agama, membuat anak-anak panti lalai serta biasa saja ketika
melakukan salah, karena tidak ada yang menegur, 91

c. Fasilitas
Dengan adanya fasilitas yang memadai membuat fokus anak panti
bukan hanya saling mencari kesalahan teman, mengganggu teman, akan
tetapi lebih ke hal yang positif, seperti tersedianya tempat untuk kursus
computer, kursus mengendarai mobil, bermain bola tangkis, bola kaki,
voly, maka itu dapat menjadi kesenangan tersendiri bagi anak panti,
mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal negatif ke hal-hal yang
positif, kerena terdapat kebersamaan untuk menguatkan satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
[U]ntuk fasilitas saya menyadari banyak kekurangan di panti,
kadang juga kasian liat anak-anak, tidak ada tempat untuk
mengasah keterampilan, tapi seperti itulah adanya keadaan di panti,
dalam proses, bisa menampung anak-anak, agar bisa melanjutkan
sekolah saja saya bersyukur, tentunya juga kami sangat
membutuhkan uluran tangan para donator untuk pemenuhan
fasilitas.92
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Ayu anak Panti
Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[H]arapan untuk kedepan fasilitas di panti ada kemajuan supaya
teman-teman ada kesibukan bukan hanya tinggal di panti, belajar,
sekolah, tanpa adanya pengalaman. Dengan adanya fasilitas juga
semoga saya dan teman-teman, tidak saling mencari kesalahan,
karena saya kasian dengan teman saya yang sering di ejek, tidak
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punya hp, jika ada fasilitas lain kan, yang tidak punya hp juga bisa
sama-sama belajar.93
Fasilitas merupakan sarana penunjang keaktifan anak panti asuhan
agar tidak selalu monoton dengan kegiatan yang sama setiap harinya,
karena akan timbul perasaan bosan yang bisa membuat mereka
melanggar aturan seperti keluar dari wilayah panti asuhan tanpa lapora
dengan Pembina dan kakak asuh hal ini akan memunculkan masalah
baru, seperti masyarakat yang menilai bahwa anak panti tidak memiliki
aturan, padahal telah ada peraturan namun mereka langgar karena
mereka ingin mencari kesibukan dengan keluar panti padahal tidak di
perbolehkan.
d. Ruangan tempat makan bersama
Ketika makan mereka harus antri setelah mengambil makan akan
kembali ke kamar masing-masing, tidak adanya satu tempat yang bisa
membuat

mereka makan secara

bersama-sama, sehingga

rasa

kekeluargaan satu sama lain sangat sangat minim, mereka hanya sibuk
siapa yang duluan mengambil makanan dia yang akan makan dulu dan
selesai lebih dulu, tidak ada kebersamaan sama sekali, dengan adanya
tempat makan umum rasa kekeluargaan mereka diharapkan selalu
bertambah hari demi hari, tempat makan ini juga sangat penting untuk
mengurangi terjadinya bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Paldi anak Panti
Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[K]etika makan harus antri, seolah-olah berebut, setelah ambil
makan, pergi ke kamar masing-masing, rasanya seperti ada yang
kurang, rasa keluargaan akan sangat terasa ketika makan bersamasama.94
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Tempat makan bisa dikatakan sangat sederhana namun ini sangat
penting, dimana aka nada perasaan yang berbeda jika semua anak
berkumpul dalam satu tempat untuk sekedar makan bersama, hal ini
dapat membuat mereka merasakan rasa kekluargaan yang selama ini
tidak mereka dapatkan karena jauh dari orang tua, jika orang tua mereka
tidak ada uang untuk menjenguk maka selama bertahun-tahun mereka
berada di panti asuhan bersama teman-teman. Hal ini diharapkan
mampu mengurangi ego serta kejahilan, dan juga sikap mereka terhadap
satu dan lainnya sehingga bully dapat dihindari
e. Penyuluhan dari pihak kepolisian
Dengan adanya kegiatan penyuluhan dari pihak kepolisian dapat
mengurangi resiko terjadinya bullying, baik itu secara fisik, verbl
maupun mental, karena ini menyangkut keamanan dan keselamatan
anak bangsa, begitu juga dnegan pelaku bullying yang akan
mendaptkan sanksi tegas jika kedapatan melakukan tindakan bullying di
lingkungan Panti Asuhan Ibadurrahman.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
[S]ejak lama saya kepikiran untuk mengadakan penyuluhan
terhadap ana-anak panti, yang dilakukan oleh pihak kepolisian,
agar ini menjadi tolak ukur mereka ketika mereka bersalah, serta
membuat mereka untuk berfikir berkali-kali ketika ingin
melakukan kesalahan.
f. Penyuluhan dari Dinas Kesehatan dan Psikolog
Pentingnya anak-anak panti mendapatkan pengetahuan baik
kesehatan jasmani, serta kesehatan mental , karena ini merupakan hal
yang seimbang sehat secara fisik dan sehat secara mental, seorang
perempuan harus bisa mengontrol emosi dengan baik, serta pentingnya
menjaga atitude, dengan adanya penyuluhan seperti ini dapat
memberikan pengetahuan bagi mereka tentang bagaimana cara
mengontrol emosi, serta tetap menjaga kebersihan dilingkungan panti

agar kenyamanan bisa mereka rasakan bersama, ketika mereka nyaman
maka mereka akan betah berada di panti, maka pelanggaran pun bisa
mereka hentikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama niken anak Panti
Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi:
[D]ari dulu ingin sekali rasanya mendapatkan ilmu pengetahuan
tentang kesehatan dan mental, agar menjadi acuan pembelajaran
untuk lebih menjaga kesehatan fisik dan dalam diri/mental,
menurut saya ini sangatlah penting, terlebih ada anak-anak yang
suka akan kebersihan ada juga anak yang jorok/kotor, mau negur
tidak enak hati, takut merasa paling benar, dengan adanya
penyuluhan diberitahu langsung oleh mereka yang pahan akan ilmu
dengan bahasa yang bisa diterima anak-anak panti.95
g. Tokoh masyarakat
Tokoh masyarakat yang biasanya selalu di segani juga diharapkan
mampu berikan sumbangan pemikiran serta memberikan rasa keamanan
dan kenyaman, anak panti sama seperti anak-anak yang lain yang
membutuhkan rangkulan dari masyarakat sekitar, berusaha untuk selalu
memberikan nasehat serta dukungan untuk pihak panti, untuk
memajukan serta mensejahterakan oanti asuhan ibadurrahman agar
tidak tertinggal dari panti asuhan yang lain.
Berdirinya panti asuhan memang karena niat baik dari bapak Alm,
Drs. H. Syamsu Rizal, namun tentunya tokoh masyarakat di tempat
tersebut

memberikan

sumbangsih

dukungan,

dengan

tetap

memperhatikan keadaan anak-anak panti asuhan serta memberikan
dukungan kepada pihak panti.

2. Secara represif (penanggulangan)
Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama kepala Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi:
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[D]iam merupakan cara terhadap anak-anak yang bermasalah,
ketika mereka butuk saya, maka saya tinggal bilang “oh masih
butuh dengan saya” saya demikian agar mereka kapok dan merasa
bahwa tidak bisa berbuat seenaknya dengan orang. 96
Mendiamkan anak yang menjadi pelaku bullying dengan membiarkan
apa yang akan dilakukannya serta tidak memberikan perhatian
sedikitpun, dan bersikap seolah tidak peduli agar anak tersebut merasa
tersudutkan, dengan harapan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian tentang Dampak Bullying Terhadap Mental Anak
Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi dapat di simpulkan sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk bullying yang terjadi pada anak Panti Asuhan
Ibadurrahman Kota Jambi antara lain adalah saling mengejek,
menjelekkan, adu domba, dan kekerasan fisik. Faktor penyebabnya
adalah emosional atau perasaan anak-anak panti, kurangnya fasilitas
panti dan kurangnya pengawasan oleh pihak pengelola panti
2. Dampak yang terjadi akibat tindakan bullying Pada Anak Panti Asuhan
Ibaddurahman Kota Jambi adalah, timbulnya rasa tidak aman, kehilangan
nafsu makan, stress, susah bergaul, menutup diri, kehilangan motivasi
serta phobia sosial.
3. Upaya penanggulangan bullying di Panti Asuhan Ibadurrahman Kota ada
dua yaitu:
a. Prefentif yaitu:
Adanya seorang konselor, ustadz dan ustadzah untuk memantau
dan menambah pengetahuan tentang agama anak panti, kelengkpaan
fasilitas untuk menunjang keaktifan anak panti, ruangan tempat makan
bersama, Penyukuhan dari Pihak Kepolisian, Penyuluhan dari Dinas
Kesehatan dan Psikolog, dan juga tokoh masyarakat.
b. Represif yaitu:
Mendiamkan anak yang menjadi pelaku

bullying dengan

membiarkan apa yang akan dilakukannya serta tidak memberikan
perhatian sedikitpun, dan bersikap seolah tidak peduli agar anak
tersebut merasa tersudutkan.
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B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan skripsi yang penulis susun di atas dengan judul Dampak
Bullying Terhadap Mental Anak Panti Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi.
Bersyukur atas kehadiran orang-orang baik, dan ditemukan oleh orang yang
mengajak kejalan kebaikan adalah bentuk nikmat Allah SWT, dengan tidak
membuang waktu dengan hal yang tidak baik, bullying dapat di hindari dengan
saling merangkul dan menumbuhkan sikap saling menghargai satu dan yang
lainnya.
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3

4
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jambi

jambi

Struktur

organisasi

dan -Dokumentasi

-Bagan struktur organiasi dan

kepengurusan panti asuhan

nama-nama pengurus panti asuhan

ibaddurahmab kota jambi

ibaddurahman kota jambi

Alat/ media panti asuhan -Dokumentasi

-Keadaan alat/media

ibaddurahman kota jambi

-dokumentasi

-Wawancara

alat/media

panti

asuhan ibaddurahman
6

Program dari panti asuhan -Wawancara

-Pengelola

panti

ibaddurahman kota jambi

ibaddurahman kota jambi

asuhan

A. Butir-butir wawancara
No
1

Jenis data
Sejarah Panti Asuhan
Ibaddurahman Kota Jambi

Sumber data dan subtansi wawancara
Pendiri panti asuhan:
-Bisa di jelaskan sejarah dari panti asuhan
ibaddurahman?
-apa yang menjadi motivasi Pendirian Panti
Asuhan Ibaddurahman?
-bagaimana perkembangan panti asuhan hingga
saat ini?

2

Visi, misi dan tujuan Panti
Asuhan Ibaddurahman Kota
Jambi

-apa visi misi dan tujuan dari Panti Asuhan
Ibaddurahman?

3

Anak panti asuhan

-Berapa anak yang tinggal di pani asuhan
ibaddurahman?
-Mengapa mereka di masukkan ke Panti
Asuhan Ibaddurahman?
- apa yang melatar belakangi anak dapat
melakukan bullying ?
- mengapa bisa melakukan bullying ?
- apa alasan jika tidak melakukan dan
melakukan bullying ?
- apa yang dirasakan setelah membully ?
-perasaan yang bagaimana muncu dalam diri
setelah mendapatkan perlakuan bully?
-kapan bullying itu terjadi?
-seperti apa bullying yang kamu dapatkan?

4

Pendidikan anak panti asuhan
ibaddurahman

-Jenjang pendidikan apa saja yang pilih oleh
anak Panti Asuhan Ibaddurahman

DAFTAR RESPONDEN
No

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Asal Daerah

1

Salma

15

P

Tebo

2

Misna

16

P

Merangin

3

Hagia

16

P

Tebo

4

Ipah

17

P

Tebo

5

Setia

15

P

Bangko

6

Mida

15

P

Bangko

7

Ike

17

P

Merangin

8

Putri

17

P

Mersam

9

Lekat

19

L

Musirawas

10

Budi

16

L

Sarolangun

11

Ghofar

16

L

Tebo

12

Arkon

17

L

Musirawas

13

Muhammad

18

L

Bungo

14

Memi

15

P

Bangko

15

Jiwi

15

P

Tebo

16

Pesra

17

L

Sarolangun

17

Mita

16

P

Sarolangun

18

Lela

16

P

Jambi

19

Nur

17

P

Bangko

20

Heri

17

L

Musirawas

DAFTAR INFORMAN
No

Nama

Jabatan

Keterangan

1

Khusnul Komariah

Kepala Panti

Pengasuh

2

Siti Aminah

Bendahara

Guru

3

R Manihuruk

Pengurus Harian

Masyarakat

4

Tri Marluna

-

Kakak Asuh

5

Rusli

-

Kakak Asuh

6

Wahyu

-

Kakak Asuh

CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri
Nama
Tempat & Tgl. Lahir
Pekerjaan
Alamat

: Dian Novita Sari
: Parit Culum, 13 Agustus 1999
: Mahasiswa
: Kelurahan Parit Culum 1

B. Riwayat Pendidikan
S1
SMA N 18 TANJUNG JABUNG TIMUR
SMP N 17 TANJUNG JABUNG TIMUR
SD NEGERI 217/KERAMAS

: 2017
: 2014
: 2011
: 2006

DOKUMENTASI

Foto bersama setelah melakukan kegiatan wawancara bersama kepala Panti
Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi ibu khusnul komariah

Berkeliling panti asuhan Asuhan Ibadurrahman Kota Jambi melihat asrama panti
putra dan putri serta mencari informasi mengenai anak panti yang memiliki
masalah

Bersama anak-anak panti asuhan setelah melakukan kegiatan wawancara

Keadaan depan kamar asrama putri

Salah satu kamar kakak asuh asrama putri

Keadaan kamar di lantai dua asrama putri

Kondisi kamar asrama putra

Tempat anak-anak panti menjemur pakaian

