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Zaman sekarang siapa yang tidak tahu kata bullying, apalagi dikalangan para pemuda. 

Bullying identik dengan hal negatif dan Pemuda identik dengan kenakalan. Bahkan ada 

pepatah yang berbunyi “gak nakal, gak keren”.  Mungkin ini salah satu acuan para kaum 

muda untuk melakukan bullying kepada temannya tanpa merasa bersalah.  

Intimidasi atau dalam bahasa kerennya Bullying adalah sebuah bentuk kekerasan yang 

dilakukan oleh satu atau sekelompok orang dengan sengaja melakukan tindakan – tindakan 

yang bersifat negatif secara berulang kali yang tujuannya untuk menyakiti, merendahkan, 

atau menjatuhkan harga diri orang lain. Bagi anak – anak ataupun remaja, bullying adalah 

sesuatu bentuk guyonan atau candaan yang ditujukan agar mereka dapat menghilangkan rasa 

bosan dan kaku dalam perkumpulan. Tetapi, terkadang bagi korban itu adalah perlakuan yang 

sangat tidak menyenangkan bahkan menyakitkan. 

Bullying terjadi bukan karena kemarahan, atau karena adanya konflik yang harus 

diselesaikan. Bullying lebih pada perasaan superior, sehingga seseorang merasa memiliki hak 

untuk menyakiti, menghina, atau mengendalikan orang lain yang dianggap lemah, rendah, 

tidak berharga, dan tidak layak untuk mendapatkan rasa hormat. Bullying juga terkadang 

terjadi karena faktor candaan yang melebihi batas. Perlakuan ini merupakan perilaku 

intoleransi terhadap perbedaan dan kebebasan. 

 

Tren Bullying di kalangan remaja dan Pelajar 

Bila kita ingat, baru – baru ini dikejutkan dengan video amatir yang memperlihatkan 

aksi bullying mahasiswa kepada salah satu mahasiswa disabilitas di universitas daerah depok 

jawa barat. Video itu viral diberbagai media sosial pada 15 juli 2017. Bila kita perhatikan 

video tersebut, terlihat ada tiga orang mahasiswa yang sedang melakukan bullying kepada 

temannya dan terlihat puluhan mahasiswa lainnya terlihat tertawa dalam video itu.  

Kemudian setelah kasus bullying dikalangan mahasiswa, publik juga dikejutkan oleh 

aksi pelajar SMP yang membully siswa SD. Dalam perlakuan tersebut diketahui siswa SD 

tersebut mendapat perlakuan kasar dengan dijambak rambutnya serta disuruh mencium kaki 

dan tangan pelaku. Kakak kelas yang seharusnya menjadi panutan positif bagi adik – adiknya 

malah menjadi contoh yang tidak baik.  



Kasus bullying diIndonesia sendiri seperti tren popoler dikalangan para pelajar. 

Menurut NSI (News Story Insight) 84% pelajar diIndonesia pernah mengalami bullying. Lalu  

Pada tahun 2014 sampai 2015, jumlah anak sebagai pelaku bullying mengalami kenaikan dari 

67 kasus menjadi 79 kasus.  

Ada  beberapa bentuk bullying. Bullying dalam bentuk fisik, contohnya memukul, 

mendorong, meninju, menghancurkan barang orang lain, mengancam secara fisik, 

memelototi, dan mencuri barang. Bullying dalam bentuk psikologis seperti, mengucilkan, 

menyebarkan gosip, mengancam, gurauan yang mengolok-ngolok, secara sengaja 

mengisolasi seseorang, menghancurkan reputasi seseorang dan mengasingkan seseorang 

secara sosial. Bullying  dalam bentuk verbal, seperti menghina, membentak, menggunakan 

kata-kata kasar, menyindir, meneriaki dengan kasar, memanggil dengan julukan, keluarga, 

kecacaran, dan ketidakmampuan. Bullying dalam bentuk sosial seperti mengucilkan, dan 

mengabaikan orang. Jaman modern sekarang ini tindakan bullying juga bisa melalui gadget, 

dan media sosial yang disebut Cyberbullying. Cyberbullying adalah saat seseorang dihina-

hina, diteror di media sosial, atau melalui SMS, email,  dan telepon. 

 

Guyonan yang Berujung Malapetaka 

Secara umum, sekitar 5 persen dari peserta didik SMA dilaporkan terancam 

mendapatkan perlakuan bullying secara verbal dan 6,6 persen secara fisik diintimidasi seperti 

didorong, dijambak, disandung, atau diludahi. Kebanyakan bullying terjadi di lorong sekolah, 

tangga, atau di dalam kelas. Dan beberapa kasus, peserta didik diintimidasi di kamar mandi, 

ruang ganti, kantin sekolah, atau bus sekolah. Pelajar yang lebih muda (junior) lebih mungkin 

diganggu oleh seniornya. Bullying ini bukan lagi hal sepele. Sebuah penelitian di Inggris 

mendapati bahwa lebih dari 40 persen remaja bunuh diri yang dilaporkan di media nasional 

berkaitan dengan bullying sebagai salah satu penyebabnya. 

Berawal dari guyonan atau candaan, perilaku bullying yang berulang – ulang malah 

dapat berujung malapetaka. Beberapa korban yang mendapatkan perlakuan bullying bahkan 

mengakhiri hidupnya lantaran mereka tidak dapat menahan tekanan yang diberikan akibat 

bullying. Sebagian besar korban bullying yang nekat mengakhiri hidupnya adalah kaum 

remaja.. mereka tak kuasa menerima cacian, penghinaan, dan ancaman dari teman – 

temannya. Bahkan beberapa dari mereka sempat menulis surat atau mengunggah video ke 

sosial media sebelum melakukan bunuh diri. 

 Beberapa kasus bullying yang berakhir tragis yaitu diantaranya kasus Carlos Vigil, 

remaja 17 tahun asal amerika serikat yang mengakhiri hidupnya lantaran tak kuat di bully 



oleh teman temannya hanya karena berjerawat dan memakai kacamata. Sebelum meninggal, 

Vigil sempat memposting surat bunuh diri di akun twitter miliknya. 

 Kemudian di Indonesia tepatnya di Riau, seorang siswi berusia 16 tahun bunuh diri 

dengan cara menenggelamkan diri ke sungai. Sebelum meninggal, siswa yang bernama Elva 

Susanti ini mengeluhkan sikap teman – temannya disekolah yang suka membully dirinya. 

Bahkan siswi tersebut enggan masuk sekolah lantaran bullying dari teman – temannya. 

 Berasal dari candaan tersebut dan dilakukan berulang – ulang. Secara perlahan korban 

bullying menjadi depresi, enggan bersosialisasi, bahkan bunuh diri. Menurut sebuah survei, 

lebih dari setengah korban bullying di Internet tidak melaporkannya, mungkin karena malu 

atau takut dibalas. Tetapi ingat, kalau kita tetap bungkam, para pembully akan makin 

menjadi-jadi. Kalau kita buka mulut, itu bisa menjadi langkah pertama untuk menghentikan 

mimpi buruk itu. 

 

Stop Bullying  

Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan prilaku bullying dan 

merendahkan orang lain. Hal ini sebagai mana penjelasan dalam sebuah firman Allah swt 

dalam surat Al-Hujurat ayat 11: 

 َوَل   ِۖمْنُهنَّ  َخْيًرا يَُكنَّ  أَنْ  َعَسى   نَِساء   نْ مِ  نَِساء   َوَل  ِمْنُهمْ  َخْيًرا يَُكونُوا أَنْ  َعَسى   قَْوم   ِمنْ  قَْوم   يَْسَخرْ  َل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا

يَمانِ  بَْعدَ  اْلفُُسوقُ  اِلْسمُ  بِئْسَ   ۖبِاْْلَْلقَابِ  تَنَابَُزوا َوَل  أَْنفَُسُكمْ  تَْلِمُزوا ئِكَ  يَتُبْ  لَمْ  َوَمنْ   ۚاْْلِ الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَأُولَ   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan 

kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula 

sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu 

lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran 

yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah 

iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” 

(Q.S. Al-Hujurat: 11) 

Riwayat ayat diatas turun berkenaan dengan ejekan yang dilakukan kelompok dari 

Bani Tamim terhadap para sahabat Rasul yang miskin seperti Bilal, Shuhaib, Salman al-Faris, 

Salim Maula Abi Huzaifah, dll. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan 

dengan ejekan sebagian perempuan kepada Shafiyah binti Huyay bin Akhtab salah seorang 

istri Nabi yang keturunan Yahudi.  

Bullying dilarang bukan saja karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena 

kehormatan dirinya dijatuhkan, tapi juga terselip perasaan bahwa kita yang membully ini 

lebih baik dari orang lain sehingga kita berhak melecehkan mereka, atau bisa jadi terselip 



perasaan iri hati bahwa orang lain itu lebih baik dari kita dan untuk menutupi ketidaksukaan 

kita akan kelebihan mereka, maka kita membully mereka. Merusak kehormatan orang lain, 

memiliki perasaan sombong lebih baik dari orang lain atau dengki akan kelebihan yang lain -

semuanya tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Ini adalah perbuatan zalim. 

Hal yang harus dingat oleh para korban bahwa kalian tidaklah sendiri, masih banyak 

orang yang peduli dengan kalian. Jangan biarkan orang yang menindas kalian menang dan 

melakukan apa yang dia suka. Jangan biarkan rasa stress dan depresi menghantui hidup 

kalian, karena itu akan semakin memperburuk. Bicaralah dengan orang – orang yang kalian 

percaya seperti keluarga atau sahabat, karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya dan 

sehabis kesulitan itu pasti ada kemudahan. 
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