
 

ABSTRAK  

  

Yayu Julia. Penafsiran tentang Ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan 

Perilaku Bullying (Studi Komparatif Antara Tafsir Hasbi Ash 

Shiddieqy dan Tafsir Al-Maraghi)  
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh makin maraknya perilaku bullying yang terjadi 

dikalangan remaja awal. Bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan 

perseorangan atau kelompok pada orang lain secara terus menerus hampir setiap 

hari hingga menimbulkan dampak dan korban tidak berdaya. Perilaku bullying 

dapat berupa ancaman fisik atau verbal. Bullying fisik meliputi menyiksa, 

menindas, memukul, mengancam, menendang sedangkan bullying verbal berupa 

menjuluki, menghina, memfitnah menebar gossip, memaki,dan memperlakukan di 

depan umum. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pendapat  Hasbi Ash 

Shiddieqy dan Al-Maraghi dalam menafsikan ayat-ayat perilaku Bullying dalam 

AlQur’an yang diteliti dari kitab tafsir mereka yakni Tafsir Alquranul Majid An-

Nuur dan Al-Maraghi. Selain itu, untuk mencari persamaan dan perbedaan 

penafsiran Hasbi Ash Shiddieqy dan Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat 

Bullying dalam Al-Qur’an.   

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan atau 

komparatif. Setelah menganalisa penafsiran Hasbi Ash Shiddieqy dan Al-Maraghi 

tentang ayat-ayat perilaku Bullying dalam Tafsir Alquranul Majid An-Nuur dan 

AlMaraghi, maka selanjutnya dicari persamaan dan perbedaan penafsiran di anatara 

keduanya. Setelah dilakukan penelitian, ternyata data yang ditemukan menunjukan 

bahwa dalam Al-Qur’an ayat-ayat bullying terdapat tigabelas tempat, yakni QS. 

AlHujurat (26) : 11, QS. Mu’minun (18) : 110 , QS. Al-Anbiya (17) : 14, QS. Huud 

(12) : 38, QS. At-Taubah (10) : 79, QS. Al-Humazah (30) : 1, QS. Al-Baqarah (2) : 

212, QS. Adh Dhuha (30) : 9, QS. Al-Buruuj (30) : 10, QS. Az-Zuhruf (25) : 7, QS. 

AlQalam (29) : 11, QS. Al-Hijr (14) : 11, QS. Al-An’am (7) : 10.  

Dari tigabelas ayat tersebut, penafsiran keduanya cenderung sama. Hanya ada satu 

ayat yang terlihat perbedaan yaitu pada penafsiran QS. Al-An’am (7) ayat 10. 

Menurut Al-Maraghi bahwa korban Bullying akan mendapatkan kemenangan dan 

kekuasaan sedangkan orang-orang yang memperolokkan itu akan menerima 

kehinaan dan hukuman Allah. Berbeda dengan Hasbi Ash Shiddieqy menafsirkan 

ayat tersebut dengan tidak memberikan penjelasan mengenai hikmah yang akan di 

dapatkan oleh korban Bullying. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

penafsiran antara Hasbi Ash Shiddieqy dan Al-Maraghi tentang ayat-ayat bullying 

dalam Al-Qur’an yang terdapat tigabelas tempat hampir sama.  
 


