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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dari penelusuran melalui penafsiran tafsir klasik dan tafsir kontemporer 

ditemukan bahwa hakikat bullying dalam  QS. al-H{ujura>t [49]:11 ialah  tindakan 

pengucilan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mukmin kepada 

mukmin lainnya dalam bentuk bullying verbal. Perilaku tersebut mencakup beberapa 

perbuatan buruk seperti menghina, mencela secara tidak langsung, dan 

memberikannya nama gelar yang buruk yang tidak disukainya . 

Berdasarkan tinjauan tektual pada QS. al-H{ujura>t [49]:11 nampak bahwa 

perilaku mukmin yang dijelaskan dalam ayat tersebut menunjukkan adanya 

karakteristik bullying. Sikap sombong, egois, penggunjing, timbul akibat seseorang 

dikuasai oleh hawa nafsu. Demikian pula melalui analisis historis baik secara mikro 

maupun makro menjelaskan bahwa ayat ini turun setelah Rasulullah hijrah ke 

Madinah yang saat itu masyarakat madinah terdiri dari beberapa keragaman seperti 

kaum anshar, muhajirin, yahudi yang terdiri dari kaum munafik dan musyrik. 

Akibatnya kaum mukmin yang berada di kota Madinah mudah terprovokasi oleh 

kaum munafik dan musyrik yang berada di lingkungan kaum mukmin untuk 

mengolok-olok mukmin lainnya.   

Apabila direlevansikan pada masa kontemporer, bullying yang terjadi di era 

perkembangan teknologi, perilaku tersebut mulai dilakukan dengan mudah melalui 

alat elektronik seperti handphone dan televisi, dengan adanya alat elektronik maka 
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semakin mudah untuk orang-orang menghina, mencela, mengolok-olok, dan 

memberikan julukan yang buruk kepada orang lain walau tidak saling mengenal. 

Perilaku ini disebut kekerasan dalam dunia maya atau cyberbullying. Bullying 

kemudian akhirnya ditetapkan sebagai hukum pidana untuk melawan dan mencegah 

perilaku-perilaku bullying dan membuat korban tidak merasa takut untuk melaporkan 

perbuatan tersebut. Hal ini selaras dengan hukum pada QS. al-Ḥujurāt [49]:11 

tentang larangan melakukan tindakan bullying. Penetapan hukum pidana tersebut 

adalah suatu tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah agar setiap orang 

menyadari bahwa perilaku bullying adalah tindakan yang buruk. Beberapa hikmah 

yang dapat di ambil dalam hukum bullying seperti setiap orang saling menghormati 

orang lain, berakhlak yang baik, serta saling  mengahargai orang lain tanpa melihat 

fisik maupun status sosial. Dengan adanya hukum tersebut juga dapat mendekatkan 

diri kita kepada Allah Swt., serta menyadari bahwa tindakan bullying dapat membuat 

orang lain sakit hati dan menganggu mental ketika mendapat olokan, celaan atau 

mendapat julukan yang buruk   

B. Saran 

 Sebagai Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan tafsir dalam 

memahami al-Qur’an perlu memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam mengkaji 

Ilmu al-Qur’an dan Tafsirnya, sehiingga dapat memahami  dan mengkaji al-Qur’an 

dengan baik dan benar. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis merasa 

kesulitan mencari referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, 

dari pihak IAIN Kendari diharapkan kembali meninjau dan mempertimbangkan apa-
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apa saja yang kurang dan diperlukan oleh mahasiswa/i Program Studi Ilmu al-Qur’an 

dan Tafsir sehingga dapat memudahkan dalam pencarian referensi dan lebih mudah 

dalam proses penyelesaiannya. 

 Setelah penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak 

akan lepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penelitian ini 

belum dapat dikatan selesai, sehingga dapat dikaji ulang lebih dalam lagi agar dapat 

menyempurnakan penelitian ini. 

 Demikin kesimpulan dan saran-saran yang telah penulis paparkan, semoga 

dapat bermanfaat baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang 

membacanya. 

  


