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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan yang berjudul, “Upaya Pihak 

Sekolah Dalam Pencegahan Tindakan Bullying Di SMA Negeri 1 Pelaihari” dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Upaya pihak sekolah dalam mencegah tindak bullying pada peserta didik di 

SMA Negeri 1 Pelaihari antara lain: 

a. Dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler kepala sekolah menunjuk guru 

pembina agar mendampingi jalannya kegiatan ekstrakurikuler, pihak 

sekolah tidak membiarkan peserta didik hanya dibimbing oleh kakak 

kelas, akan tetapi harus didampingi oleh guru Pembina dari sekolah. 

Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya kasus antar kakak kelas 

dan adik kelas. 

b. Membentuk tim disiplin, tim ini bertugas memonitoring lingkungan 

sekolah pada jam-jam tertentu. Seperti pada jam kosong dan istirahat 

hal ini dapat memicu terjadinya tindak bullying antar peserta didik. 

c. Bekerja sama dengan lembaga BKKBN yang terbentuk dalam 

organisasi PIK-R. Hal ini sesuai dengan bentuk bullying yang sering 

terjadi di SMA Negeri 1 Pelaihari yaitu bullying fisik. 
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d. Memberikan pengetahuan di kelas akan pentingnya bersifat toleransi 

antar teman. Karena bullying terjadi akibat perpecahan antar peserta 

didik sehingga terjadilah berbagai macam bentuk bullying antar 

peserta didik. 

2. Faktor pendukung dan penghambat pihak sekolah dalam mencegah tindak 

bullying di SMA Negeri 1 Pelaihari antara lain: 

a) Kerja sama yang baik antara pihak sekolah baik itu kepala sekolah, 

wakasek kesiswaan, guru bk dan wali kelas untuk  merumuskan 

kebijakan yang tepat agar mencegah terjadinya tindak bullying pada 

peserta didik. Sikap  saling  menghargai,  saling  mendukung  dan  

saling  membantu  antar pihak sekolah sangat diperlukan dalam sebuah 

kerjasama. 

b) Orang tua peserta didik, sangat berpengaruh dengan keberhasilan 

pihak sekolah dalam mencegah bullying sehingga hal ini dapat 

menjadi faktor pendukung dan penghambat pihak sekolah. 

B. Saran-saran 

 Dengan selesainya penulisan skripsi penelitian dengan judul upaya 

pencegahan tindakan bullying oleh pihak sekolah di SMA Negeri 1 Pelaihari, 

maka peneliti mengemukakan saran berdasarkan hasil penelitian ini, adapun 

saran-saran yaitu sebagai berikut:  
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1. Kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Pelaihari sebaiknya ada 

penambahan 1 orang  guru bk, agar pemberian bimbingan dan konseling 

berjalan efektif, sehingga guru bk tidak kewalahan dalam memberikan 

layanan kepada peserta didik. 

2. Kepada wakasek kesiswaan agar meningkatkan komunikasi serta kerja 

sama yang baik dengan orang tua peserta didik. 

3. Kepada guru BK SMA Negeri 1 Pelaihari agar menambah media-media 

bk seperti poster yang berkenaan dengan tindak bullying pada tempat yang 

banyak terdapat peserta didik, tidak hanya di ruang bk saja. 

4. Kepada wali kelas agar selalu melaporkan perkembangan peserta didik 

kepada guru BK sehingga dapat diketahui peserta didik yang menjadi 

korban/pelaku dari tindak bullying. 

5.  Kepada orang tua agar mendukung pihak sekolah dengan tidak selalu 

menyalahkan laporan pihak sekolah yang berkenaan dengan 

perkembangan anak. 

6. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengkaji lebih jauh 

dan menemukan solusi yang tepat dalam mencegah dan mengentaskan 

tindak bullying pada peserta didik.  

 


