
 

38 
Diana, 2020 

MENGENAL PERILAKU BULLYING PADA REMAJA DAN CARA MENGATASINYA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Kesehatan, Program Studi Profesi Ners Program Profesi 

[www.upnvj.ac.id – ww.library.upnvj.ac.id – www. repository.upnvj.ac.id] 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Bullying adalah kejadian yang banyak diberitakan di media cetak dan 

elektronik saat ini, menarik perhatian pendidikan saat ini kepada siswa lain di 

sekolah (Wiyani dalam (Savitri Iska Sari, 2021). Tidak hanya di Indonesia, tapi di 

seluruh dunia. Bullying adalah bagian dari kenakalan remaja dan biasanya terjadi 

pada masa remaja karena ia cukup egois selama masa remaja. Menurut survei yang 

dilakukan oleh United Nations Children’s Fund (UNICEF) pada tahun 2016, di 

antara remaja usia 13-15 tahun di sekolah menengah pertama di Indonesia, 41% 

hingga 50% pernah mengalami perundungan.  Perilaku bullying yang dimaksud 

adalah salah satu bentuk kekerasan di sekolah yang dapat mengalahkan perkelahian 

siswa, diskriminasi pendidikan dan pengaduan terhadap pemerasan. Hal ini yang 

harus diwaspadai dalam memantau masa remaja. Upaya yang dilakukan oleh 

perawat komunitas salah satunya adalah memberikan Pendidikan Kesehatan. Untuk 

memudahkan dalam memberikan edukasi Kesehatan pada remaja yang berupa 

media. Media pembelajaran yang dapat digunakan salah satunya yaitu buku saku. 

Buku saku adalah sumber media cetak pembelajaran bagi remaja berisikan 

materi yang praktis, tampilan menarik, mudah dibawa kemanapun dan mampu 

membuat remaja focus dalam pembelajaran. oleh sebab itu, penulis membuat 

produk karya ilmiah meduia edukasi berupa buku saku yang berjudul “Mengenal 

Perilaku Bullying pada Remaja dan Cara Mengatasinya” sebagai media penunjang 

pembelajaran dengan manfaat yang bisa didapatkan, antar lainnya: 

a. Mampu memberikan kemudahan remaja untuk mempelajari mengenai 

bullying pada remaja dan cara mengatasinya 

b. Mampu meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bullying dan cara 

pencegahan sekaligus cara mengatasinya 

c. Mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja,teman sebaya, 

sekolah dan lingkungan mengenai bullying 
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V.2 Saran 

a. Bagi Tenaga Kesehatan 

Produk karya ilmiah media edukasi berupa buku saku dengan judul 

“Mengenal Perilaku Bullying pada Remaja dan Cara Mengatasinya”  

diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi tenaga kesehatan 

khususnya pada ranah komunitas yang dapat mendukung kegiatan 

penyuluhan kesehatan mengenai bullying pada remaja sehingga dapat 

meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai permasalahan bullying 

pada remaja dan merubah perilaku masyarakat menjadi lebih baik. 

b. Bagi Intitusi Pendidikan 

Produk karya ilmiah media edukasi berupa buku saku dengan judul 

“Mengenal Perilaku Bullying pada Remaja dan Cara Mengatasinya” 

diharapkan menjadi bahan bacaan penambah informasi bagi mahasiswa 

UPN Veteran Jakarta. Buku saku ini juga dapat diharapkan dapat 

digunakan oleh tenaga pendidik diberbagai institusi pendidikan lain 

sebagai media belajar mengajar mengenai permasalahan bullying pada 

remaja. 

c. Bagi Kalangan Remaja dan Orang Tua di Masyarakat 

Produk karya ilmiah media edukasi berupa buku saku dengan judul 

“Mengenal Perilaku Bullying pada Remaja dan Cara Mengatasinya” 

diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan sumber 

informasi mengenai bullying bagi kalangan remaja dan pendampingnya 

dan dapat merubah perilaku yang baik untuk mencegah terjadinya 

bullying dikalangan remaja. 


