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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, responden yang 

memiliki tingkat stres dalam rentang normal yaitu berjumlah 213 orang (77,5%), 

sebagian responden memiliki tingkat stres dalam rentang ringan yaitu 45 orang 

(16,4%), dan sebagian kecil berada dalam rentang sedang yaitu 17 orang (6,2%) 

dan tidak ditemukan responden yang mengalami stres berat dan sangat berat.  

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat 

digunakan terutama dalam bidang kesehatan jiwa pada remaja, pelayanan 

kesehatan, pendidikan sekolah, dan keluarga. Ketiga indikator tersebut merupakan 

upaya menurunkan angka kejadian bullying sehingga dapat mencegah dan 

memberikan treatment pada remaja yang kecenderungan suka berprilaku bullying. 

Dan untuk pendidikan keperawatan diharapkan dapat memberikan pendidikan dan 

penyuluhan tentang kesehatan jiwa, juga sebagai tindakan preventif untuk 

mencegah dampak yang ditimbulkan dari perilaku bullying. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ada beberapa 

rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti terkait gambaran tingkat stres 

terhadap perilaku bullying pada siswa di SMPN 29 Kota Bandung, saran-saran 

tersebut yaitu: 

a. SMPN 29 Kota Bandung 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian untuk mengurangi 

angka kejadian bullying pada anak sekolah.  

b. Melakukan kegiatan penyuluhan tentang bahaya perilaku bullying oleh 

guru konseling untuk mengurangi perilaku bullying.  
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b. Bagi peneliti selanjutnya  

Diharapkan dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya dengan 

menghubungkan variabel seperti hubungan pola asuh orang tua terhadap 

perilaku bullying.  

c. Bagi Siswa 

Bagi siswa yang mengetahui adanya tindakan bullying disekitarnya 

diharapkan dapat mencegah dan menghentikan tindakan tersebut, salah satu 

caranya dengan melaporkan tindakan tersebut pada pihak sekolah atau orang 

tua. Secara khusus untuk pelaku bullying, agar menyadari bahwa perilakunya 

tersebut tidak hanya akan berdampak buruk pada korbannya, namun juga 

pada dirinya sendiri. Adapaun bentuknya, perilaku bullying hanya akan 

memberikan dampak yang buruk.  

 

5.4 Keterbatasan Penelitian  

 Pada saat melakukan proses penelitian gambaran tingkat stres terhadap 

perilaku bullying pada siswa di SMPN 29 Kota Bandung, peneliti mendapatkan  

hambatan pada saat pengambilan sampel. Pada saat pengambilan sampel tidak 

boleh mengganggu ujian karena bertepatan dengan waktu ujian kenaikan kelas, 

sehingga dilakukan setelah ujian selesai dan diluar kelas.  

 

 


