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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

BAB V membahas tentang penutup yang meliputi simpulan, implikasi bagi 

bimbingan dan konseling  rekomendasi hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian tentang hubungan antara persepsi 

anak terhadap pola asuh orang tua dengan perilaku perundungan (bullying) dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Persepsi anak terhadap pola asuh orang tua di MTs Daarul Arqom 

Majalengka tahun ajaran 2020/2021 cenderung menggunakan pola asuh 

authoritative. Pola asuh yang digunakan oleh orang tua siswa cenderung 

menggunakan pola asuh authoritative. Sebagian besar orang tua menunjukan 

sikap kehangatan dan upaya pengasuhan, memberikan kebebasan kepada 

anaknya dalam batasan yang wajar, membuat standar perilaku yang jelas 

untuk anaknya, menuntut tanggung jawab dan kemandirian bagi anaknya dan 

mengharapkan anaknya berpartisipasi dalam aktivitas keluarga. 

2) Perilaku perundungan (bullying) pada siswa MTs Daarul Arqom Majalengka 

cenderung berada pada kategori rendah. Sehingga siswa masih bisa menjalin 

hubungan pertemanan dengan baik bersama teman-temannya.  

3) Persepsi anak terhadap pola asuh orang tua memiliki korelasi dengan perilaku 

perundungan (bullying). Perlakuan orang tua terhadap anaknya akan 

berpengaruh pada pertumbuhan anak. Pola asuh orang tua terhadap anaknya 

akan menentukan dan mempengaruhi kepribadian dan perilaku anak. Anak 

menjadi baik atau buruk tergantung dari pola asuh orang tuanya di dalam 

keluarga. Pola asuh authoritarian, indulgent dan indifferent memiliki 

hubungan dengan perilaku perundungan (bullying). Sedangkan pola asuh 

authoritative tidak memiliki hubungan dengan perilaku perundungan 

(bullying). 
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5.2  Implikasi Bagi Bimbingan dan Konseling 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MTs Daarul Arqom 

Majalengka tahun ajaran 2020/2021 kecenderungan perilaku perundungan 

(bullying) berada pada kategori rendah. Namun masih ada sebagian siswa berada 

pada kategori tinggi. Sehingga upaya yang dapat dilakukan oleh guru bimbingan 

dan konseling adalah memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada 

seluruh siswa serta dapat membuat program untuk mencegah terjadinya perilaku 

perundungan (bullying) dan meningkatkan hubungan petemanan yang harmonis 

antar siswa. Selain itu guru bimbingan dan konseling diharapkan mampu menjalin 

komunikasi yang baik agar terciptanya kepercayaan dan keterbukaan siswa 

terhadap guru BK. 

 Jika masalah perundungan (bullying) sudah tidak bisa diatasi lagi oleh guru 

BK dan pihak sekolah karena sudah masuk pada tindakan kriminal yang berbahaya 

maka dapat melakukan referal kepada pihak yang lebih berwenang seperti lembaga 

perlindungan anak, psikolog atau tenaga medis lainnya. Jika permasalahan 

perundungan (bullying) sudah tuntas maka tetap perlu dilakukan layanan berupa 

bimbingan klasikal maupun bimbingan kelompok. hal tersebut bertujuan untuk 

memantau perkembangan siswa dalam berinteraksi dengan teman-temannya. 

5.3  Rekomendasi  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas VII, VIII dan IX 

MTs Daarul Arqom Majalengka Tahun Ajaran 2020/2021 maka dapat dirumuskan 

rekomendasi sebagai berikut. 

5.3.1 Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

1)  Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor dapat memberikan layanan 

bidang pribadi sosial dengan tujuan untuk menumbuhkan hubungan interaksi 

yang baik dan harmonis antara siswa.   

2)  Guru Bimbingan dan Konseling dapat memberikan layanan informasi tentang 

dampak bullying jika tidak dicegah akan berdampak buruk bagi korban 

maupun pelaku perundungan (bullying). 
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3)  Hubungan komunikasi antara guru bimbingan dan konseling dengan guru 

mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah, orang tua maupun siswa harus 

terjalin dengan baik agar ketika ada masalah atau kasus yang terjadi pada 

siswa dapat segera ditangani. 

4)  Guru Bimbingan dan Konseling dapat memberikan layanan bimbingan 

parenting untuk orang tua siswa. 

5)  Guru Bimbingan dan Konseling menjalin kolaborasi dengan orang tua siswa 

untuk mengembangkan dan melaksanakan program bimbingan dan 

konseling. 

5.3.2 Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Dalam penelitian yang telah dilakukan tidak terlepas dari keterbatasan baik 

dalam prosesnya maupun hasilnya, sehingga terdapat beberapa rekomendasi 

sebagai berikut. 

1) Dapat memperdalam pengaruh penyebab terjadinya bullying seperti faktor 

yang dapat menyebabkan perilaku perundungan (bullying) seperti pengaruh 

media, teman sebaya, dan sebagainya. 

2) Dapat melakukan penelitian dengan jumlah populasi yang lebih banyak. 

3) Dapat memperluas penelitian dengan menggali lebih dalam lagi antara pelaku 

bullying dan korban bullying. 


