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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaku 

bullying melakukan bullying karena beberapa faktor. Faktor tersebut 

adalah penampilan korban, yaitu korban yang mempunyai kulit hitam, 

berbadan kecil, berpenampilan berbeda dari teman – teman lainnya dan 

bersikap canggung dalam bergaul. Perasaan berkuasa.  Lingkungan, 

lingkungan di sekitar pelaku yang sering terjadi perilaku bullying dan 

menganggap bahwa bullying itu adalah hal yang biasa dan wajar terjadi. 

Pengalaman masa lalu, pengalaman menjadi korban sebelumnya yang 

mejadikan pelaku bullying ingin balas dendam.  Perasaan iri. Latar 

belakang pelaku, latar belakang keluarga yang berasal dari keluarga 

yang tidak harmonis menjadikan pelaku kurang mendapatkan kasih 

saying dari orang tua, dan sering mendapat perlakuan kasar di rumah 

dan dari teman – teman.  

 

B. Saran 

 

Setelah melihat faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku 

bullying ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 
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1. Bagi pelaku  bullying, hendaknya lebih dapat menghargai perbedaan 

yang ada diantara teman – teman sebaya, dan mencari teman untuk 

berkeluh kesah tentang permasalahan yang dihadapi sehingga dapat 

menyalurkan permasalahan tersebut dengan jalan keluar yang 

positif. 

2. Bagi orang tua, hendaknya menumbuhkan dan mengeratkan 

hubungan orang tua dan anak, jangan pernah menyalahkan, tetapi 

sebaliknya beri kepercayaan bahwa anak dapat memperbaiki diri. 

Introspeksi diri, pastikan bahwa anak tidak sekedar mengulangi 

perlakuan yang orang tua lakukan di rumah, orang tua diharapkan  

tidak melakukan bullying  di rumah.  

3. Bagi korban bullying, hendaknya berani untuk melawan pelaku bila 

mendapatkan perlakuan kasar dari pelaku dan berani untuk 

melaporkan kepada pihak – pihak yang berwenang seperti orang tua 

atau guru. Korban  hendaknya dapat beradaptasi atau menyesuaikan 

diri dengan teman – teman sebayanya agar tidak terlalu tampak 

berbeda.  

4. Bagi sekolah, hendaknya menumbuhkan kesadaran dan kepedulian 

para guru untuk turut serta mengawasi kegiatan – kegiatan siswa di 

sekolah, memberikan sosialisasi mengenai bentuk – bentuk bullying 

dan akibat dari bullying terhadap warga sekolah. Guru hendaknya 

tidak memberikan label negatif pada siswanya. 

5. Bagi pemerintah, hendaknya lebih mengembangkan kesadaran 

masyarakat tentang dampak – dampak yang terjadi akibat bullying, 

Dengan demikian diharapkan untuk lebih menindak tegas terhadap 
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kasus-kasus bullying yang terjadi. Membuat aturan pada media 

masa untuk tidak menampilkan adegan bullying.  

6. Bagi peneliti lain, hendaknya meneliti lebih dalam mengenai 

bullying, misalnya mengenai dampak – dampak psikologis pada 

korban bullying. 
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