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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Seorang anak yang tidak mendapatkan bimbingan sikap berempati dan peka akan 

sangat berpeluang besar menjadi pelaku tindakan menindas kepada lingkungan 

sekitarnya. Ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan sejak dini tentang bahaya 

bersikap apatis pada korban  di kasus Bullying yang tejadi disekitar mereka. Pondasi 

karakter seorang anak akan sangat berpengaruh dari bagaimana mereka berkomunikasi 

dengan panutan nomor satu dalam keluarga yakni orang tua. Sudah sewajarnya orang tua 

menjadi teladan bagi anak melalui pedidikan nilai moral untuk kemudian seorang anak 

mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar mereka nantiya, sebuah lngkaran 

persahabatan.  

Begitu banyaknya kasus Bullying di tahun 2017 yang terungkap membuktikan 

kurangnya kewaspadaan orang tua dalam mendidik anak sehingga tindakan menindas, 

secara langsung maupun tidak langsung masih mengakar. Di kota semarang sendiri dari 

82 anak sekolah dasar, 85% mereka pernah merasakan gangguan di sekolah dengan 

persentasi terbanyak yaitu ejekan verbal dengan 41 % dan Gangguan fisik sebanyak 34 %. 

Oleh karena itu kitapun harus mempertanyakan predikat Semarang sebagai kota layak 

anak sedangkan tindakan menindas masih terus terjadi. Walaupun dampaknya belum 

terasa namun hal ini lah yang nantinya menjadi bibit-bibit pola fikir bahwa mereka 

memiliki kebebasan untuk menindas atau melakukan tindakan merugikan orang lain di 

kemudian hari.  

Namun yang terjadi adalah ketika kita menilai tindakan potensial bullying 

sesederhana apapun adalah tindakan wajar tidak salah lagi bentuk-bentuk kekerasan 

secara fisik maupun verbal akan terus terjadi di Indonesia. Pendidikan karakter sejak dini 

adalah sebuah pencegahan awal hal tersebut. Anak-anak dengan usia Emas akan lebih 

mudah menerima informasi yang diberikan kepadaya. Apalagi melalui peran orang tua. 

Bentuk kedekatan orang tua dan anak melalui komunikasi sederhana sejak dini seperti 

melalui pembicaaran dalam sebuah media dongeng akan meminimalisir ketakutan seorang 
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anak apabila ia menerima tindakan Bullying di sekolah dan tidak berani terbuka kepada 

orang-orang terdekat. Karena mereka tahu ada sosok yang mau berbagi cerita dengan 

mereka sejak kecil yaitu orang tua.  

Ketika menyelesaikan sebuah masalah penindasan atau Bullying, bukanlah hanya 

bagaimana kita bertindak tegas terhadap para pelaku Bullying yang tertangkap dengan 

maksud menakuti anak-anak lain agar tidak bertindak hal yang sama. Namun dengan 

pencegahan sejak mereka kecil akan lebih baik, karena sejak kecil mereka sudah 

ditanamkan petingnya sikap berempati dan peduli terhadap lingkungan sekitar khususnya 

dengan teman-teman mereka. Lebih baik mencegah daripada harus menerima keadaan di 

kemudian hari. 

5.2 Saran 

Sudah sewajarnya orang tua lebih meluangkan waktunya kepada anak dan tidak 

hanya mengandalkan guru disekolah. Guru mungkin dapat mencontohkan sebuah 

pembelajaran nilai-nilai akademis, namun karakter seorang anak akan terbentuk sejak 

bagaimana peran orang tua untuk berkomunikasi memberikan contoh sikap kepada 

mereka. Dan keberadaan pendidikan nilai moral melalui cerita dongeng haruslah 

dihapuskan stigma pemikiran tentang pendidikan itu hanya dilakukan orang-orang pada 

jaman dahulu. Apalagi ditengah terjangan semakin majunya teknologi pada jaman 

sekararang.  

Perlu diketahui melaui sebuah cerita dongeng anak-anak tidak hanya terhibur atas 

cerita yang diberikan penanaman sikap, pemberian contoh adalah makna yang paling 

dalam dari sebuah pembelajaran melalui cerita fiksi tersebut. Dan yang paling penting 

adalah pendidikan sikap Anti Bullying sejak dini adalah momen dimana kita membangun 

generasi penerus bangsa yang lebih menghrgai sesama individu, lebih paham atas 

pentingnya hidup saling berjabat tangan dan lebih paham pentingnya memikirkan 

perasaan orang lain yang apabila disakiti, juga akan berbanding lurus kepada kita.  

 

 


