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BAB VI 

PENUTUP 

 

L. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisisis pengumpulan data yang telah 

dilakukan melalui wawancara dan observasi pada ketiga subjek, maka 

dinamika psikologi ketiga subjek korban bullying pada remaja disekolah 

adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasi orangtua dan anak yang buruk menjadikan interaksi 

dalam keluarga tidak hangat. Subjek I dan II jarang bertemu 

dengan ayah mereka sedangkan subjek III jarang berinteraksi 

dengan orangtuanya. Dalam hal ini orantua ketiga subjek tidak 

memberikan respon yang lebih kepada ketiga subjek. Hal ini 

dikarenakan orangtua ketiga subjek lebih sibuk dengan urusannya 

masing-masing. 

2. Subjek menjadi korban bullying dan perilaku bullying yang sering 

diterima subjek disekolah adalah bullying verball dan bullying 

fisik. Subjek I lebih sering mendapat perilaku bullying fisik seperti 

dicubit, dipukul, bahkan hingga dipukul dengan wadah air minum 

“gallon”. Subjek I juga mendapat berbagai julukan karena 

memiliki fisik yang tambun. Subjek II hanya mendapat perilaku 

bullying verbal dari teman-temannya. Subjek II sering mendapat 
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cemoohan dari teman-temannya karena pekerjaan ayahnya yang 

seorang supir bak sampah. Sedangkan subjek III lebih sering 

mendapat perilaku bullying verbal meskipun demikian subjek juga 

mendapat perilaku bullying fisik dari pelaku bullying.  Subjek juga 

memiliki banyak julukan karena bentuk fisiknya yang tambun. 

Subjek III juga mendapat cubitan dari pelaku bullying. 

3. Setelah mendapat perilaku bullying setiap harinya disekolah subjek 

menjadi tertutup dan memendam masalahnya sendiri. Ketiga 

subjek tidak ingin orangtua mereka mengetahui kondisi yang 

mereka alami. Subjek I merasa malu jika harus menceritakan 

pengalamannya pada kedua orangtuanya. Subjek II sudah nyaman 

dengan sifat tertutupnya sehingga subjek tidak akan menceritakan 

apapun pada keluarganya. Subjek III merasa takut untuk 

memberitahukan kepada kedua orangtuanya. Subjek takut 

mendapat perilaku bullying yang lebih buruk daripada sekarang. 

4. Sikap subjek yang tertutup menjadikan diri mereka  tidak berdaya 

dalam menghadapi perilaku bullying yang diterimanya disekolah 

setiap harinya. Subjek I melampiaskan emosinya dengan bermain 

game pertarungan satu lawan satu, sedangkan subjek II dan III 

lebih memilih untuk meratapi kondisi mereka dan menangis saat 

teringat perilaku pelaku.  

Keempat hal diatas menjadikan subjek merasa tidak berharga 

dilingkungan sekitarnya. Subjek merasa bahwa kejadian yang dialaminya 
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merupakan kesalahannya sendiri akibat memiliki fisik yang tidak menarik 

dan atau kondisi ekonomi keluarga yang sulit. Sehingga subjek tidak 

memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Subjek 

lebih senang menggunakan waktunya sendiri. Hal ini dkarenakan juga 

dikarenakan subjek yang menghindari kesempatan para pelaku untuk 

membully mereka kembali. Maka tidaklah mengherankan jika ketiga 

subjek tidak memiliki sahabat yang dapat mereka percaya untuk 

mengetahui kondisi mereka. 

M. Saran 

1. Bagi subjek penelitian 

Peneliti berharap subjek penelitian dapat lebih tidak hanya menjalin 

komunikasi tapi juga kasih sayang dengan orangtua, serta lebih 

aktif berinteraksi dengan teman sebaya ataupun guru disekolah. 

Diharapkan agar subjek dapat lebih terbuka kepada orang terdekat 

sehingga rasa tidak berdaya subjek dapat diatasi dengan kehadiran 

orang-orang terdekat subjek. 

2. Bagi masyarakat 

Peneliti berharap masyarakat lebih tegas akan bahaya bullying pada 

siswa terutama remaja. Diharapkan masyarakat dapat bertindak 

tegas juga peka terhadap teman-temannya jika mengetahui perilaku 

bullying sedang terjadi. Sehingga dampak psikologis jangka 

panjang pada korban bullying dapat dihindari. 

 


