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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Dalam al-Qur‟an telah memuat banyak sifat-sifat negatif yang dilarang oleh 

Allah Swt,. Larangan tersebut pada dasarnya menyingkap pesan moral dan 

keagamaan untuk saling hidup pendampingan dan tentram. Salah satu contoh kasus di 

temukan dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:11. Pada ayat tersebut menjelaskan tentang sikap 

yang harus diperhatikan oleh orang-orang beriman terhadap orang-orang beriman 

lainnya maupun kepada seluruh manusia (al-Żuhailī, 2014, hal. 478). Dalam ayat 

tersebut terdapat tiga perilaku yang dilarang oleh Allah Swt., yaitu yaskhar 

(mengejek), talmizū (mencela), tanābazū bi al-alqāb (memanggil dengan gelar yang 

buruk).   

Allah Swt., berfirman: 

قَ ْوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخي ًْرا ِمن ُْهْم َوََل ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن  ََي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َيْسَخرْ  
ناَميَاِن َوَمْن  َْْ يَ  ُْْ  َيُكنَّ َخي ًْرا ِمن ُْهنَّ َوََل تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكْم َوََل تَ َنابَ ُزوا ِِبْْلَْلَقاِب بِْئَس اَِلْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اْلِ 

 َلِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َفُأو 

Terjemah : 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum 

yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik 

daripada mereka (yang diolok-olokkan) dan jangan puka perempuan-

perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan 
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(yang diolok-olok itu) lebih baik dari perempuan (yang mengolo-olok). 

janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang 

buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. 

Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. (Lajnah 

Pentashih al-Qur‟an , 2019, h. 516) 

Menurut aṭ-Ṭabarī (2016) ayat ini adalah bentuk larangan Allah kepada 

mereka yang beriman yaitu orang yang percaya kepada Allah Swt., dan rasul-Nya, 

untuk mengolok-olok yakni mengejek, merendahkan ataupun menghina orang lain, 

mencela serta memberikan gelar yang buruk kepada orang yang beriman lainnya, 

seburuk-buruk panggilan adalah panggilan setelah beriman (kefasikan) dan barang 

siapa yang tidak bertaubat maka merekalah orang-orang yang zalim. Ibnu „Asy‟ūr 

(1984) juga berpendapat demikian, ia menjelaskan bahwa ayat ini adalah seruan 

untuk mengungkap sebagian penting dari perlakuan umat Islam terhadap satu sama 

lain, kemudian menyebar di kalangan orang-orang dari era pra-Islam. Ini adalah 

ucapan yang kasar dan membutuhkan larangan. Dan adapun larangan-larangan 

tersebut ialah al-sukhriyah (mengolok-olok), al-lamz (mencela) dan al-nabz (Julukan 

yang buruk). (Ibnu „Asy‟ūr, 1984, hal. 246).  

 Dari penjelasan beberapa tafsir, QS. al-Ḥujurāt [49]:11 mencakup tiga 

perilaku mukmin yang dilarang oleh Allah kepada mukmin lainnya maupun kepada 

seluruh manusia secara  umum. Menurut peneliti bahwa ayat tersebut berhubungan 

dengan fenomena bullying yang marak terjadi di era masa kini. Oleh karena itu, 

penelitian ini untuk menguji asumsi tersebut dengan menggunakan pendekatan teks 

dan konteks melalui teori ma’na-cum-maghza agar ayat tersebut dijadikan sebagai 

pedoman hidup untuk menghadapi problamatika pada masa kini.  
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Penelitian ini menggunakan teori ma‟na-cum-maghza untuk 

merekontekstualisasikan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Allah Swt, dalam QS. 

al-Ḥujurāt [49]:11. Teori ini didasarkan pada tiga tahapan yaitu; Pertama, 

menganalisa bahasa teks al-Qur‟an dengan analisis linguistik yaitu memperhatikan 

gramatikal dan strukturnya, dan agar mempertajam analisa perlu melakukan 

intratekstualitas dan intertekstualitas. Kedua, tinjauan konteks historis baik secara 

mikro maupun makro. Ketiga, menemukan maghza al-ayat dengan memperhatikan 

kebahasaan dan konteks historis. (Syamsuddin, 2017) 

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan makna asli, dan pesan signifikansi 

baik signifikansi fenomenal historis maupun signifikansi fenomenal dinamis pada 

QS. al-Ḥujurāt [49]:11. Pentingnya penelitian ini agar manusia menyadari bahwa 

banyak bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindakan bullying. Oleh karena itu, 

penelitian ini memberikan argumen yang akan di uji bahwa teori ma‟na-cum-maghza  

mampu menemukan signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal 

dinamis pada QS. al-Ḥujurāt [49]:11.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, untuk menghindari 

pelebaran pembahasan dalam penulisan skripsi, maka penulis menentukan perumusan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika penafsiran tafsir klasik dan kontemporer terhadap QS. 

al-Ḥujurāt [49]:11? 
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2. Bagaimana makna signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal 

dinamis QS. al-Ḥujurāt [49]:11 melalui pendekatan ma‟na-cum-maghza?  

3. Bagaimana relevansi konsep bullying dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:11 di era 

kontemporer? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan dari perumusan masalah, adapun tujuan dalam penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

1. Untuk menelusuri penafsiran ulama klasik dan kontemporer tentang hakikat 

bullying dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:11 

2. Untuk menganalisa signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal 

dinamis QS. al-Ḥujurāt [49]:11 

3. Untuk menemukan relevansi konsep bullying dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:11 di 

era kontemporer? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca 

tentang makna bullying dalam QS. al-Ḥujurāt [49]:11 
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2. Penelitiaan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembagan ilmu 

pengetahuan yang ada di fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah khususnya 

pada program studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir. 

3. Bagi penulis, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

sumbangsih dalam bidang akademis terutama pada program studi Ilmu al-Qur’an 

dan Tafsir serta dapat menambah pemahaman masyarakat tentang bullying 

dalam perspektif QS. al-Ḥujurāt [49]:11. 

1.5 Definisi Operasional 

1.5.1 Bullying  

 John dan Hassan (1992) menjelaskan bahwa asal kata bullying adalah bully 

yang memiliki arti penggertak, atau orang yang menganggu orang lemah. Bullying 

merupakan tindakan perilaku yang negatif dan perilaku tersebut dapat 

mengakibatkan orang lain dalam keadaan tidak senang atau terhina. Perilaku ini 

biasa terjadi secara berulang-ulang.(Novan, 2012, h. 12) 

 Adapun beberapa defenisi bullying menurut para ahli, di antaranya: 

1. Menurut Siswati dan Widayanti, bullying adalah suatu tindakan yang 

buruk dari sesorang atau sekelompok orang. Perilaku ini dilakukan 

berulang-ulang kali serta perilaku  ini terjadi dari waktu ke waktu. Perilaku 

tersebut juga didasari oleh perbedaan kekuatan dan kekuasaan oleh korban 

dan pelaku, yang menyebabkan korban tidak mampu mempertahankan diri 
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dalam melawan pelaku dan menerima tindakan tersebut. (Siswati & 

Widayanti, 2009) 

2. Efianingrum (2018) menjelaskan bahwa bullying adalah salah satu jenis 

tindakan kekerasan yang bersifat spesifik. Tindakan tersebut merupakan 

tindakan yang berdampak buruk terhadap orang lain seperti menganggu 

pihak-pihak lainnya dan juga pelaku bullying memiliki sifat-sifat perssonal 

yang beragam 

3.  Kusumasari (2018) mendifinisikan bullying menjadi tiga bentuk, di 

antaranya; Pertama, perilaku tersebut merupakan perbuatan yang agresif, 

yang dilakukan oleh individu. Kedua, tindakan tersebut merupakan 

kekerasan sosial dan tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang oleh 

seseorang yang memiliki perbedaan kekuatan fisik maupun mental. Ketiga, 

bullying dalam kelompok fungsional yang merupakan perbedaan jumlah dari 

pelaku dan korban. 

Dari berbagai defenisi bullying yang telah dijelaskan di atas, peneliti 

menyimpulkan secara umum bahwa bullying merupakan tindakan yang disengaja 

dan penuh kesadaran untuk menyakiti korban baik bullying dalam bentuk fisik 

maupun verbal. Aksi tersebut dilakukan berulang kali untuk mendapatkan 

kesenangan dalam diri pelaku tanpa memperdulikan korbannya. 

1.6.2  Maʻna-cum-Maghza 
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 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan ma’na-cum-maghza 

yang dikontruksikan oleh Sahiron Syamsuddin (2020) yaitu suatu pendekatan untuk 

merekontruksi atau menggali makna dan pesan utama historis melalui ayat al-

Qur’an. Maʻna berasal dari bahasa arab yang berarti makna dan maghza yang 

diartikan pesan utama yang dipahami oleh pengarang maupun audiens historis, lalu 

mengembangkan pesan utama atau signifikansi untuk konteks masa kini. (hal.8-9).  

Maʻna-cum-maghza didasari tiga tahapan yaitu; Pertama, meninjau makna 

tekstual dengan menganalisa gramatikal bahasa arab berdasarkan pada kata kunci 

yang relevan dengan fenomena yang sedang dikaji. Kedua, tinjauan signifikansi 

fenomenal historis agar dapat mengungkap latar belakang sejarah turunnya ayat 

(maʻnā al-tārikhī) baik secara mikro maupun makro. Ketiga, Penafsir berusaha 

menggali maghza terhadap ayat yang sedang dikaji yang kemudian mencoba untuk 

merekontuktekstualisasikan pada masa kontemporer. (Syamsuddin, 2020) 
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1.1. Bagan Ma’na-cum-Maghza 

 

 

  


