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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMPN 1 Kecamatan 

Akabiluru Kabupaten 50 Kota tahun 2017 mengenai hubungan pola asuh orang 

tua dengan perilaku bullying remaja, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut  

1. Lebih dari separuh (59,8%) siswa di SMPN 1 Kecamatan Akabiluru 

Kabupaten 50 Kota dengan pola asuh demokratis dari orang tua. 

2. Lebih dari separuh (68,9%) siswa di SMPN 1 Kecamatan Akabiluru 

Kabupaten 50 Kota dengan perilaku bullying yang rendah. 

3. Terdapat hubungan antar pola asuh orang tua dengan perilaku bullying 

remaja di SMPN 1 Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota tahun 2017 

B. Saran 

 Dari seluruh proses penelitian yang telah dijalani oleh peneliti dalam 

menyelesaikan penelitian ini, maka dapat diungkapkan beberapa saran yang 

mungkin dapat bermanfaat bagi pihak yang berperan dalam penelitian ini dan 

bagi peneliti yang nantinya ingin membuat penelitian mengenai hal yang sama 

dengan penelitian ini: 
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1. Bagi Profesi Keperawatan 

Perawat harus dapat mengetahui hubungan antara pola asuh orang 

tua terhadap perilaku bullying remaja. Perawat harus dapat mengatasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku bullying remaja, dengan cara 

memberikan penyuluhan kesehatan tentang perilaku bullying pada remaja 

2. Bagi Responden 

Responden diharapkan dapat memahami bentuk-bentuk kenakalan 

remaja yang salah satunya adalah perilaku bullying  yang semakin marak 

terjadi dikalangan remaja. Remaja harus menyadari bahwa perilaku 

bullying tidak hanya merugikan orang lain namun juga merugikan diri 

sendiri. 

3. Bagi SMPN 1 Kecamatan Akabiluru Kab. 50 Kota 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

SMPN 1 Kecamatan Akabiluru Kab. 50 Kota dalam menangani perilaku 

kenakalan remaja terutama perilaku bullying pada remaja yang semakin 

marak terjadi pada remaja. 

4. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Institusi pendidikan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas 

pendidikan agar informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan tambahan untuk memperkaya pengetahuan dan keperluan referensi 

ilmu keperawatan komunitas tentang hubungan antara pola asuh orang tua 

terhadap perilaku bullying pada remaja. 



68 
 

 
 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dijadikan sumber referensi. Dan 

diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan tentang Faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku bullying pada remaja seperti peran teman 

sebaya, iklim/lingkungan sekolah, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. 


