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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian adalah sebagai 

berikut.  

5.1.1. Secara umum perilaku cyberbullying siswa kelas VIII SMP Negeri 5 

Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 berada pada kategori Pernah. Hasil 

penelitian menjelaskan kebanyakan siswa pernah menampakkan perilaku 

cyberbullying lebih dari satu kali dalam kurun waktu enam bulan terakhir, 

sehingga diperlukan pemberian layanan dasar pribadi sosial untuk 

mereduksi perilaku cyberbullying siswa. 

5.1.2. Program bimbingan pribadi sosial difokuskan pada pemberian pemahaman 

kepada siswa yang berada pada kategori Pernah agar dapat mereduksi 

perilaku cyberbullying yang sudah ada dan siswa yang berada pada kategori 

Tidak Pernah untuk mempertahankannya. Struktur program bimbingan 

pribadi sosial meliputi rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi 

kebutuhan, tujuan layanan, sasaran layanan, bidang layanan, rencana 

operasional, pengembangan tema, satuan layanan, evaluasi tindak lanjut, 

dan anggaran.   

5.2. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, terdapat rekomendasi yang 

ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut.  

5.2.1. Guru Bimbingan dan Konseling  

Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan rancangan layanan 

dasar sebagai pedoman untuk mencegah timbulnya perilaku cyberbullying 

siswa SMP Negeri 5 Bandung dengan langkah berikut. 

5.2.1.1. Mengidentifikasi kebutuhan siswa tingkatan kelas lain melalui penyebaran 

instrumen 

5.2.1.2. Melaksanakan kegiatan layanan dasar untuk mereduksi perilaku 

cyberbullying dengan strategi bimbingan klasikal dan bimbingan 

kelompok 
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5.2.1.3.  Melakukan evaluasi terhadap layanan dasar pribadi sosial untuk 

mereduksi perilaku cyberbullying yang dilakukan.  

 

5.2.2. Peneliti Selanjutnya 

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut.  

5.2.2.1. Melakukan penelitian terhadap siswa di jenjang Sekolah Menengah 

Pertama yang kemungkinan memiliki perilaku cyberbullying yang sangat 

tinggi.  

5.2.2.2. Melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

menggunakan metode wawancara dan observasi mendalam agar dapat 

mendapat gambaran yang jelas tentang perilaku cyberbullying siswa.  

5.2.2.3. Melaksanakan program bimbingan pribadi sosial guna menganalisis 

keefektifan program bimbingan pribadi sosial untuk mengurangi perilaku 

cyberullying siswa.  

5.2.2.4. Mampu mengulas bentuk-bentuk cyberbullying yang lain. 

5.2.2.5. Tidak hanya mengungkap perilaku cyberbullying siswa melainkan 

mengungkap siswa sebagai korban dan bystandard.  

5.2.2.6. Melakukan penelitian disetiap tingkatan kelas yakni kelas VII, VIII dan IX 

5.2.2.7. Merancang program bimbingan konseling untuk mereduksi perilaku 

cyberbullying siswa serta meneliti keefektifannya. 


