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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian assertive training dalam menangani korban 

cyberbullying pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Bandung Tahun Pelajaran 

2013/2014 diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Secara umum gambaran korban cyberbullying dan karakteristik korban 

cyberbullying pada siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Bandung Tahun Pelajaran 

2013/2014 berada pada kategori rendah. Artinya, ciri-ciri perilaku 

cyberbullying yang dialami korban mencakup flaming, harassment, 

cyberstalking, denigration, impersonation, outing &trickery, dan exclusion 

serta dampak yang dialami korban baik pada fisik, psikologis, sosial, dan 

akademik berada pada intensitas yang rendah. Kendatipun demikian, korban 

memerlukan keterampilan untuk menangani dan mereduksi dampak negatif 

cyberbullying. Oleh karena itu, perlu ada upaya secara responsif untuk 

mereduksi dampak negatif cyberbullying. 

2. Hasil validasi oleh pakar bimbingan dan konseling terhadap rumusan program 

intervensi melalui teknik assertive training dinilai cukup memadai sebagai 

layanan intervensi dalam menangani korban cyberbullying. Program 

intervensi melalui assertive training dalam menangani korban cyberbullying 

memuat dasar pemikiran, deskripsi kebutuhan, tujuan, prosedur assertive 

training, asumsi intervensi, sasaran intervensi, sesi intervensi, indikator 

keberhasilan, pengembangan tema, langkah-langkah implementasi 

pelaksanaan assertive training dalam menangani korban cyberbullying, 

evaluasi program, rencana operasional, dan satuan kegiatan layanan 

bimbingan dan konseling. 

3. Assertive training efektif dalam menangani korban cyberbullying. Artinya, 

melalui teknik assertive training terjadi perubahan ke arah yang positif pada 

korban. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya dampak cyberbullying pada 

seluruh aspek, baik aspek fisik, psikologis, sosial, dan akademik.  



110 

 

Risna Kartika, 2014 
Efektivitas Assertive Training Dalam Menangani Korban Cyberbullying (Penelitian 
Eksperimen Kuasi Terhadap Siswa Kelas VIII SMP  Negeri 5 Bandung Tahun Pelajaran 
2013/2014) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi hasil penelitian ditujukan kepada sekolah, konselor, orang 

tua dan peneliti selanjutnya. 

 

1. Sekolah  

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan adanya korban cyberbullying 

dengan intensitas yang relatif rendah. Kendati pun demikian, cyberbullying perlu 

segera diatasi. Adapun rekomendasi bagi pihak sekolah untuk melakukan 

pemantauan terhadap penggunaan gadget dan internet pada siswa agar dapat 

mengetahui aktivitas siswa di dunia maya. Pihak sekolah dapat bekerja sama 

dengan orang tua untuk melakukan pemantauan penggunaan gadget dan internet 

tersebut. Hal ini dapat mengurangi tingkat dan risiko dari perilaku cyberbullying.  

Pihak sekolah perlu mengeluarkan kebijakan anti-bullying agar sekolah 

bebas dari berbagai bentuk bullying. Ini dapat dimulai dengan mengadakan 

seminar bahaya cyberbullying untuk guru, siswa, orang tua, dan seluruh anggota 

sekolah. 

  

2. Konselor 

Penelitian yang telah dilakukan terbukti efektif dalam menangani korban 

cyberbullying. Layanan intervensi yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi 

referensi bagi konselor dalam menangani korban cyberbullying melalui assertive 

training. Selain penggunaan layanan sebagai upaya intervensi terhadap konseli 

yang menjadi korban, konselor perlu melakukan upaya preventif atau pencegahan 

terhadap siswa yang menjadi korban cyberbullying pada kategori rendah. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya korban cyberbullying yang rendah. 

Ini dapat dipengaruhi oleh korban yang malu untuk mengungkapkan masalahnya. 

Kecenderungan konseli yang malu untuk mengungkapkan permasalahan 

cyberbullying dapat diatasi dengan penggunaan konselor teman sebaya. Konseli 

merasa malu ketika mengungkapkan masalahnya kepada orang yang lebih 

dewasa karena akan dianggap sebagai pengadu. Konselor teman sebaya 
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diperlukan agar dapat menjadi sarana untuk berbagi masalah konseli dan dapat 

membimbing konseli untuk menggunakan media online secara bijak. 

Adapun langkah – langkah yang dapat dilakukan oleh konselor di sekolah 

untuk menangani korban cyberbullying melalui teknik assertive training sebagai 

berikut. 

a. Mengidentifikasi adanya korban cyberbullying melalui instrumen 

pengungkap korban cyberbullying dan instrumen pengungkap karakteristik 

korban cyberbullying. 

b. Mengumpulkan korban cyberbullying untuk membuat kontrak melaksanakan 

assertive training. 

c. Mengidentifikasi situasi, perilaku, dan perasaan yang dialami korban 

cyberbullying. 

d. Menetapkan situasi, perilaku, dan perasaan yang bermasalah untuk diubah. 

e. Memberikan latihan cara berperilaku asertif. 

f. Melakukan bermain peran untuk mengaplikasikan latihan asertif. 

g. Memberikan homework untuk latihan berperilaku asertif pada kehidupan 

sehari-hari. 

h. Mengidentifikasi perubahan perilaku yang dialami korban cyberbullying. 

i. Korban cyberbullying mampu mengaplikasikan perilaku asertif pada 

kehidupan sehari-hari. 

 

3. Orang Tua 

Hasil penelitian menunjukkan adanya korban cyberbullying di sekolah. 

Walaupun korban cyberbullying berada pada kategori rendah, perlu adanya upaya 

pencegahan oleh berbagai pihak termasuk orang tua. Orang tua memiliki peran 

penting dalam menangani keterlibatan siswa yang menjadi korban cyberbullying. 

Siswa beraktivitas lebih lama di rumah dibandingkan dengan di sekolah. Orang 

tua diharapkan dapat melakukan pemantauan gadget dan internet siswa. Hal ini 

dapat dilakukan oleh orang tua dengan melakukan pendekatan terhadap korban. 

Orang tua perlu lebih banyak meluangkan waktu untuk berbicara dengan korban 
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terutama mengenai cara berinteraksi secara online dan penggunaan gadget yang 

tepat. 

4. Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini terbatas pada pengkajian tentang assertive training dalam 

menangani korban cyberbullying. Oleh sebab itu, peneliti selanjutnya diharapkan 

mengkaji tema-tema berikut. 

a. Mengembangkan keterampilan sosial korban cyberbullying agar korban 

mampu bersosialisasi dengan baik. 

b. Mengembangkan intervensi berdasarkan konsep anger management. 

c. Meningkatkan konsep diri korban cyberbullying. 

d. Efektivitas assertive training bagi pelaku dan penonton cyberbullying. 

 

 


