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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1.  Kajian Relevan 

Dari temuan peneliti, ditemukan beberapa skripsi dan artikel yang di 

dalamnya membahas mengenai bullying penafsiran QS. al-Ḥujurāt [49]:11, sebagai 

berikut: 

2.1.1 Penafsiran QS. Al-Ḥujurāt [49]:11 

Kajian tentang fenomena bullying dalam penafsiran QS. al-Ḥujurāt [49]:11 

telah banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya Dhiya’ul Furqon 

(2020), Anggriani dan Dinar Nur Inten (2021), Auwalul Makhfudhoh (2019), 

Yuuinul Muna (2020), Yayu Julia (2017), Sarip Hidayatullah (2021) dan Moch. 

Amiruddin (2016). Pada penelitian terdahulu mengkaji QS. al-Ḥujurāt [49]:11, 

namun beberapa kajian-kajian terdahulu hanya berfokus pada bullying pada kalimat 

yaskhar, bullying dalam bentuk body shaming, pencegahan bullying, menjelaskan 

nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dari perilaku bullying. Selain itu pada 

penelitian-penelitian terdahulu menggunakan kitab tafsir tertentu seperti tafsir 

Kementerian Agama, Tafsir al-Misbah, Tafsir al-Azhar, Tafsir al-Maraghi, Tafsir 

Ibnu Kathir, dan tafsir an-Nūr. Titik perbedaan dari penelitian ini yaitu pada titik 

metodologi penelitian, penelitian ini akan menggunakan metode ma‟na-cum-maghza 
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untuk mengungkap signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal 

dinamis kemudian merelevansikan QS. al-Ḥujurāt [49]:11 di era kontemporer. 

2.1.1  Bullying Dalam Al-Qur’an  

Selanjutnya kajian oleh para peneliti sebelumnya, di antaranya Intan Kurnia 

Sari (2018), dan Badru Zaman (2018). Dalam penelitian terdahulu yang membahas 

tentang bullying dalam al-Qur’an tetapi tidak menjadikan QS. al-Ḥujurāt [49]:11 

sebagai ayat yang menjadi objek penelitian. Beberapa ayat yang menjadi kajian 

penelitian terdahulu seperti QS. at-Taubah [9]:79, al-An’am [6]:10-11, QS. Hud 

[11]:38-39, QS. ‘Asy-Syura [26]:39-43, QS. al-Maidah [5]:32, QS. al-Ḥujurāt 

[49]:13. Namun, dalam penelitian ini hanya mengkaji QS. al-Ḥujurāt [49]:11 dengan 

menggunakan teori ma’na-cum-maghza. 

Dari tinjauan peneliti terhadap penelitian-penelitian yang telah dijelaskan 

sebelumnya, peneliti belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas 

tentang bullying dalam penafsiran QS. al-Ḥujurāt [49]:11 dengan pendekatan ma’na-

cum-maghza serta relevansinya pada masa kontemporer.  

2.2. Deskripsi Teori 

2.2.1. Tinjauan Bullying Dari Berbagai Aspek 

A. Pengertian Bullying 
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Bullying berasal dari kata bully yang diartikan orang yang suka menggertak 

dan suka menggangu orang yang lemah. Bullying merupakan situasi terjadi 

penyalahgunaan kekuatan baik berbentuk fisik maupun mental yang dilakukan oleh 

individu maupun kelompok. (Amini, 2008, h. 2). Menurut Wicaksana (dikutip dalam 

Sapitri, 2020) bullying adalah kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun psikologis. 

Perilaku tersebut dilakukan kepada korban yang memiliki kekuatan yang lemah baik 

kekuatan terhadap fisik maupun psikologisnya.(hal. 12). kemudian, Priyatna (2013) 

juga memaparkan bahwa bullying adalah perilaku yang dilakukan dengan penuh 

kesadaran dan kesengajaan, perilaku yang sering terjadi dan berulang-ulang, serta 

didasari oleh perbedaan dari segi kekuasaan dan kekuatan. (hal.1-2) 

B. Karakteristik Bullying 

Karakteristik bullying timbul dan terbangun dalam diri individu manusia. Hal 

ini berarti bahwa karakter bullying memungkinkan untuk terwujud pada setiap diri 

manusia. Dari hasil penelitian Rahma Nuraini (dikutip dalam Sulisrudatin, 2018) 

menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang menyebabkan seseorang 

untuk melakukan tindakan bullying di antaranya; pelaku lebih suka untuk 

mendominasi orang lain, memanfaatkan korban untuk kesenangan sendiri, tidak 

melihat situasi orang lain, sering kali melukai anak-anak ketika tidak berada di 

kawasan orang tua maupun orang dewasa, memperhatikan sekitar yang lebih lemah 

baik lemah fisik maupun mental untuk dijadikan mangsa, tidak bertanggung jawab 

atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku, memfitnah serta menggunakan kesalahan-
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kesalahan untuk menjadikannya sebagai korban bullying, dan tidak peduli terhadap 

konsekuensinya dari tindakan yang telah diperbuat. (hal. 61) 

C. Bentuk Bullying 

Bentuk bullying dikolompokkan dalam empat bentuk, diantaranya: Pertama, 

bullying secara verbal yaitu perilaku yang dilakukan tanpa ada kontak fisik namun 

menjatuhkan mental korban seperti penghinaan, mencela, menuduh dan lain 

sebagainya. Kedua, bullying secara fisik yaitu perilaku yang yang dilakukan dengan 

kontak fisik secara langsung misalnya menampar, memukul, meludahi dan lain 

sebagainya. Ketiga, bullying secara relasional yaitu perilaku yang memutuskan 

hubungan sosial bertujuan untuk menjatuhkan harga diri seseorang dan perilaku ini 

sangat sulit untuk dilihat dari luar misalnya tawa yang mengejek, lirikan mata yang 

sinis, cibiran, bahasa tubuh dengan tujuan mengejek, serta helaan nafas. Keempat, 

bullying dalam bentuk elektronik yaitu bullying yang dilakukan seseorang melaluai 

sarana elektronik dan perilaku ini biasanya disebut cyberbullying. Perilaku ini 

biasanya dilakukan dalam bentuk tulisan, gambar yang mengintimidasi, rekaman 

vidio dan lainnya. (Sapitri, 2020, hal. 17) 

D. Peran-Peran dalam Bullying 

Tindakan bullying terjadi sebab adanya kelompok yang berperang  dalam 

tindakan tersebut. Menurut Righby (yang dikutip dalam Karyanti & Aminudin, 

2019) bahwa terdapat beberapa peran dalam tindakan bullying diantaranya; Pertama, 
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bully yaitu pelaku atau disebut sebagai orang yang berinisiatif dalam tindakan 

bullying. Kedua, Assistance bullying yaitu orang yang bertindak dalam tindakan 

bullying, namun cenderung mengikuti perintah dari bully. Ketiga, Reinforcer yaitu 

orang yang tidak terlibat secara langsung dalam tindakan namun menyaksikan 

perilaku tersebut dan memprovakasikan bully dan Assistance bullying serta 

mengajak orang lain untuk menonton tindakan tersebut. Keempat, Victim yaitu 

orang yang menjadi sasaran bully atau disebut sebagai korban. Kelima, Defender 

yaitu orang yang berusaha untuk membela korban bullying, namun terkadang ia juga 

menjadi sasaran bagi pelaku. Keenam, Outsider yaitu orang yang mengetahui adanya 

tindakan bullying namun ia bersikap tidak perduli. (hal. 8-9) 

Righby kemudian menambahkan bahwa selain peran-peran yang disebutkan di atas, 

terdapat satu peran yakni bully-victim. Peran ini adalah peran pelaku bullying yang 

pernah merasakan tindakan bullying. (Karyanti & Aminudin, 2019, h. 8-9)   

E. Faktor- faktor Bullying 

Bullying adalah perilaku yang sering kita temui di lingkungan sehari-hari 

baik di sekolah, tempat kerja, lingkungan rumah maupun dalam lingkungan keluarga. 

Perilaku ini terjadi karena adanya sebab yang melatar belakangi munculnya perilaku 

tersebut. Mulyadi et al., (2016) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang menjadi 

sebab terjadinya bullying di antarannya adalah faktor eksternal dan faktor internal.  

a. Faktor Eksternal 
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 Dalam dunia pendidikan faktor yang menyebabkan bullying di sekolah ialah 

lemahnya kontrol sosial di sekolah. Hal ini memberikan ruang kepada siswa untuk 

melakukan bullying karena tidak ditegakkan atau kurang tegak disiplin serta sanksi 

yang diberikan oleh pihak sekolah yang menimbulkan keberanian siswa untuk 

melakukan bullying. Tindakan bullying yang sering ditemukan di sekolah ialah 

hubungan interaksi sosial. Interaksi sosial dalam suatu kelompok dapat memberikan 

pengaruh kepada teman kelompoknya untuk melakukan intimidasi kepada seseorang. 

Tindakan bullying di sekolah biasanya dilakukan bersama teman kelompok, serta 

melakukan tindakan tersebut atas dasar nama kelompok dengan tujuan untuk 

menjadi kelompok yang populer di sekolah. 

 Selain di sekolah, keluarga menjadi sebab seseorang melakukan bullying. 

Dalam penelitian Papadaki dan Giovazolias menjelaskan bahwa perilaku ini muncul 

karena adanya peran orang tua seperti seorang ibu yang menolak anaknya sehingga 

anak akan merasa tersisihkan dan tertolak. Hal ini memicu bagi anak untuk terlibat 

dalam bullying. Media Massa seperti alat elektronik dan televisi juga memiliki 

pengaruh buruk terhadap kehidupan anak tentang bullying. Dalam penelitian 

verlinden dkk menyebutkan bahwa kurang lebih 3423 anak yang berusia dibawah 7 

tahun dan memiliki waktu menonton tayangan ditelivisi dalam jangka yang lama 

cenderung mudah untuk menjadi pelaku ataupun korban bullying. Hal ini diduga dari 

tayangan televisi yang ditonton oleh anak mengandung tindakan intimidasi serta 

kekerasan yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan bullying (Mulyadi et 

al., 2016). 
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b. Faktor Internal 

 Penyebab internal ialah perilaku bullying muncul dari dalam diri seseorang 

yang memberikan gambaran bahwa pelaku adalah pribadi yang kompleks. Salah satu 

penyebab individu dalam melakukan bullying ialah harga diri yang negatif. Apabila 

individu memiliki harga diri yang negatif maka akan memberikan kecenderungan 

kepada mereka untuk terlibat dan ke ikutsertaan dalam melakukan intimidasi. Hal 

ini dilakukan untuk memperoleh kesenangan, kepopuleran dan merasa hebat karena 

dapat lebih mendominasi dari orang lain. Selain faktor yang disebutkan diatas, 

kesepian secara emosional atau disebut emotional loneliness adalah faktor yang 

pelaku maupun korban bullying.  (Mulyadi et al., 2016). 

F. Dampak dan Solusi Bullying 

Tindakan bullying memberikan efek yang buruk baik kepada pelaku maupun 

korban. Dalam penelitian Hopeman, Suarni dan Lasmawan memaparkan bahwa 

beberapa dampak akibat dari perilaku bullying yang dialami oleh korban ialah 

cenderung bersikap minder, ketidak percayaan ketika akan melakukan sesuatu, dan 

tindakan bullying akan terekam tersimpan dalam memori bawah sadar para 

korbannya. (Hopeman et al., 2020, hal.62) 

Selain yang disebutkan diatas salah satu efek yang dialami oleh korban 

bullying disekolah ialah merasakan ketakutan dan fobia terhadap sekolah. Baginya 

sekolah adalah mimpi buruk karena ketika berada di lingkungan sekolah, maka 



 

16 

 

korban akan menghadapi tindakan bullying. Korban bullying akan berdampak pada 

prestasinya dalam bidang akademis serta mudah untuk merasakan emosional. Efek 

bullying bisa dirasakan hingga bertahun-tahun apabila si korban tidak melakukan 

pencegahan.    

Maka untuk mencegah bullying, perlu adanya solusi yang diberikan baik 

kepada pelaku maupun korban. Orang tua dan guru sangat berperan dalam 

memberikan solusi bagi pelaku maupun korban. Menurut Gainau ada beberapa solusi 

dalam dalam mencegah terjadinya bullying yaitu baik orang tua maupun guru 

bekerjasama dalam memberikan pengajaran kepada anak agar senantiasa 

menyelesaikan masalah bukan dengan kekerasan melainkan melakukan musyawarah 

agar mendapatkan solusi permasalahan, bagi para pendidik di sekolah harus 

menegakkan kontrol sosial agar para siswa merasa aman dan nyaman di lingkungan 

sekolah serta memberikan sanksi yang membuat jera bagi pelaku sehingga tidak 

mengulangi tindakan bullying, orang tua dan guru berusaha menanamkan nilai-nilai 

keagamaan dan moral yang baik dalam diri anak agar dapat saling menghargai dan 

menghormati, serta memberikan pendekatan konseling agar korban yang mengalami 

bullying tidak merasakan efek buruk yang berkepanjangan dan kembali bersosialisasi 

dengan teman sebayanya. (Gainau, 2015, hal. 108) 

2.2.2. Teori Maʻna-cum-Maghza 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori maʻna-cum-maghza yang 

diperkenalkan oleh Sahiron Syamsuddin, yakni seorang sarjana dalam studi al-

Qur’an di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.  

A. Pengertian Maʻna-cum-Maghza 

Syamsuddin, (2017) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa pendekatan 

maʻna-cum-maghza ialah suatu pendekatan untuk berupaya memahami makna 

historis asli (Maʻnā) dari teks ayat al-Qur’an dan untuk mengembangkan 

signifikansi (maghzā) dalam situasi kontemporer. Sohiron menyadari bahwa 

pendekatan ini mirip dengan pendekatan Fazlur Rahman yaitu pendekatan double 

movement dan pendekatan Abdullah Saeed dalam karyanya yang berjudul 

interpreting the Quran dan Reading the Quran in the 21 century yaitu pendekatan 

kontekstual (contextualist approuch). Akan tetapi kedua pendekatan tersebut hanya 

diterapkan dalam penafsiran ayat-ayat tentang hukum. Sedangkan dalam pendekatan 

maʻna-cum-maghza seharusnya dapat diterapkan pada keseluruhan teks ayat al-

Qur’an. (hal. 132-133) 

Pendekatan maʻna-cum-maghza diasumsikan bahwa setiap kata ataupun 

simbol pada sebuah ayat, di antaranya ayat al-Qur’an terdapat makna historis secara 

pesifik terhadap konteksnya. Ini sebagai fakta yang menunjukkan bahwa ayat al-

Qur’an diturunkan kepada Nabi muhammad Saw. dalam situasi budaya tertentu. 

Makna kata dalam ayat al-Qur’an menjadi lebih universal melalui proses 

interpretasi. Dalam hal memahami makna aslinya maka penting bagi penafsir untuk 
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memperhatikan tekstualitas kata dalam ayat al-Qur’an dan konteks historis atau 

sejarah baik secara makro maupun mikro. Dalam hal ini, maka wajib menganalisa 

bahasa al-Qur’an yaitu dalam bahasa arab pada abad ke 7 M. Proses ini didasari 

bahwa tiap bahasa memiliki makna baik dalam aspek singkronik maupun aspek 

diakronik. Singkronik ialah aspek bahasa atau linguistik yang tidak terdapat 

perubahan sama sekali. Sedangkan pada aspek diakronik merupakan terjadinya 

perubahan bahasa dari waktu ke waktu sesuai dengan perubahan konteks sejarah.  

(Syamsuddin, 2020) 

B. Langkah-Langkah Metode Maʻna-cum-Maghza 

Syamsuddin (2020) menjelaskan bahwa dalam metode maʻna-cum-maghza 

terdapat tiga poin penting yang harus dicari oleh seorang penafsir yaitu; Pertama, 

makna historis. Kedua, signifikansi fenomenal historis. Ketiga, signifikansi 

fenomenal dinamis. 

1. Makna Historis dan Signifikansi Fenomenal Historis 

Untuk menggali makna historis dan signifikansi fenomenal historis, maka 

seorang penafsir seharusnya untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut 

a. Pada langkah ini seorang penafsir perlu menganalisa bahasa pada teks al-

Qur’an baik dari analisa kosakata hingga pada strukturnya. Namun, perlu 

diperhatikan bahwa menggali makna bahasa yang digunakan dalam ayat al-

Qur’an merupakan bahasa arab dari abad ke 7 M, yang memiliki karakteristik 

dalam kosa kata hingga pada struktur tata bahasa.  
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b. Langkah kedua, penafsir melakukan intratektualitas dalam mempertajam 

analisis, yaitu dalam artian membandingkan dan menganalisis penggunaan kata 

pada ayat al-Qur’an yang sedang ditafsirkan tersebut dengan penggunaan kata 

pada ayat-ayat lainnya. 

c. Langkah ketiga, apabila diperlukan dan memungkinkan, maka penafsir 

harus menganalisa intertekstualitas yang menganalisa dengan cara 

membandingan dan mengaitkan ayat al-Qur’an dengan teks-teks selain dari al-

Qur’an seperti membandingkan dengan teks hadis Nabi, syair arab, serta teks-

teks yang berasal dari Nasrani dan Yahudi atau komunitas lain yang hidup pada 

masa di turunkannya wahyu. 

d. Pada langkah terakhir yaitu penafsir perlu untuk memperhatikan dari segi 

konteks historis diturunkannya teks al-Qur’an yang bersifat mikro yakni suatu 

kejadian yang melatar belakangi turunnya suatu ayat al-Qur’an atau disebut 

asbāb al-nuzūl dan historis yang bersifat makro yaitu konteks baik dari segi 

situasi dan kondisi di arab pada masa turunnya wahyu kepada nabi Muhammad 

Saw;. 

2. Membangun Signifikansi Fenomenal Dinamis 

Berikut langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penafsir dalam 

menganalisa kontekstualisasi maqṣad dan maghzā al-āyah pada konteks masa kini, 

dalam artian bahwa seorang penafsir berusaha serta berupaya untuk mengembangkan 
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defenisi kosa kata ayat, kemudian mengimplemantasikan signifikansi ayat yang 

ditafsirkan. Adapun beberapa langkah sebagai berikut: 

1. Seorang penafsir harus menentukan kategori ayat al-Qur’an 

2. Mengembangkan dan memperluas pengertian atau definisi serta 

menjangkau signifikansi fenomenal historis demi kepentingan serta 

kebutuhan pada konteks masa kini dan tempat dimana ayat al-Qur’an 

tersebut ditafsirkan. 

3. Memahami makna simbolik yang terkandung dalam ayat al-Qur’an. 

Menurut sebagian pandangan ulama bahwasanya dalam mengungkap makna 

lafaz al-Qur’an terbagi menjadi empat tingkatan yaitu; Pertama, Makna ẓahīr 

yang berarti makna lahiriah atau makna literal. Kedua, makna batin atau 

biasa disebut dengan makna simbolik. Ketiga, makna hukum (ḥadd). Dan 

keempat ialah makna spritual (maṭla’). 

4. untuk memperkuat argumen dan menyakinkan signifikansi fenomenal 

dinamis, maka diperlukan ilmu bantu seperti buku psikologi, antropologi, 

sosiologi dan lain sebagainya. (Syamsuddin, 2020, hal. 9-16) 

  


