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      Bully adalah suatu perbuatan yang sering dilakukan oleh pelajar-pelajar 
pada jaman sekarang. Bukan hanya pelajar, orang dewasa pun banyak yang 
melakukan bullying. Bully sangat berakibat fatal. Karena bully dapat 
menyebabkan orang yang dituju menjadi stress. Bully juga dapat menjadikan 
orang yang dituju memiliki ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. 
Bully dapat dilakukan dimana-mana, contohnya adalah di sekolah, di 
lingkungan rumah, dan lain-lain. 

 
      Bully bukan hanya soal kekerasan, tetapi juga soal ancaman, atau paksaan. 
Bully juga tidak hanya menjadikan orang yang dituju menjadi stress. Tetapi 
juga bully sudah banyak merenggut banyak korban jiwa. Orang memiliki 
beberapa alasan untuk membully. Banyak orang yang membully karena orang 
yang dibully berbeda ras, agama, kemampuan, dan lain-lain. 
 
     Bully adalah melakukan suatu penindasan kepada orang lain. Penindasan 
terbagi dua, yaitu penindasan fisik dan penindasan psikologis. Contoh 
penindasan fisik dapat dilakukan dengan bermacam-macam. Penindasan fisik 
dapat menyebabkan orang yang ditindas menjadi luka, cedera, sakit fisik, atau 
penderitaan fisik lainnya. Penindasan fisik dilakukan dengan cara memukul, 
menampar, atau menendang orang lain. 
 
      Penindasan psikologis juga dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam. 
Contoh penindasan psikologis adalah dengan mengejek, membicarakan 
dibelakang, dan lain-lain. Penindasan psikologis dapat menyebabkan orang 
yang ditindas menjadi ketakutan, depresi, kecemasan, atau stres. Penindasan 



yang paling kejam adalah penindasan psikologis. Karena penindasan psikologis 
dapat menimbulkan bekas yang cukup lama hilang, bahkan sampai tidak 
pernah hilang. Itulah mengapa banyak orang-orang yang membunuh dirinya, 
salah satu sebabnya adalah karena penindasan psikologis. 
 
      Orang yang mengalami bullying memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri 
tersebut harus diwaspadai oleh para orangtua atau guru. Yang pertama adalah, 
orang tersebut enggan untuk pergi ke sekolah. Yang kedua adalah, orang 
tersebut sering sakit secara tiba-tiba. Yang ketiga adalah, orang tersebut 
mengalami penurunan nilai. Yang keempat adalah, barang milik orang tersebut 
hilang atau rusak secara tiba-tiba. Yang kelima adalah, orang tersebut sering 
bermimpi buruk atau bahkan sulit untuk terlelap. Yang keenam adalah, orang 
tersebut memiliki rasa amarah dan benci yang semakin mudah meluap dan 
meningkat. Yang ketujuh adalah, orang tersebut sulit berteman dengan orang 
baru. Ciri yang terakhir adalah, orang tersebut memiliki tanda fisik, seperti 
memar atau luka. 
 
      Bullying dapat diatasi dengan beberapa cara. Yang pertama adalah, kita 
harus bisa membuktikan bahwa kita itu lebih hebat daripada mereka. Yang 
kedua adalah, kita harus memiliki usaha untuk bangkit. Yang ketiga adalah, kita 
harus berani melaporkannya kepada orangtua ataupun kepada guru. Yang 
keempat adalah, kita tidak boleh kabur dari masalah, apalagi mencoba 
mengakhiri hidup. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu berdoa meminta 
tolong kepada Allah SWT agar kita diberi kesabaran dalam menghadapi segala 
masalah. 
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