
NASKAH PUBLIKASI 

PENGARUH PELATIHAN PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA TERHADAP BULLYING  

 

 

 

Disusun Oleh 

SERLY WIDIA NINGSIH 

20130320056 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

2017 

 

 

HALAMAN PENGESAHAN 



Naskah Publikasi KTI 

PENGARUH PELATIHAN PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA TERHADAP BULLYING  

DI SMP NEGERI 11 YOGYAKARTA 

 

 

 Disusun Oleh : 

SERLY WIDIA NINGSIH 

20130320056 

 

Telah disetujui dan diseminarkan pada tanggal : 

21 Agustus 2017 

 

Dosen Pembimbing 

Shanti Wardaningsih, Ns., M.Kep., Sp.Jiwa., Ph.D   (.....................) 

NIK : 19790722200204173058 

 

Dosen Penguji 

Kellyana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Jiwa         (.....................) 

NIK : 198606192011504173184 

Mengetahui, 

Kaprodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

Sri Sumaryani, Ns., M.Kep., Sp. Mat., HNC 

NIK : 19770313200104173046 

 

 

 

Ningsih, S. W. (2017). The Effect Of Bullying Prevention Training on Knowledge and 

Attitudes Against Bullying At SMP Negeri 11 Yogyakarta 



Advisor:  

Shanti Wardaningsih., Ns., M.Kep., Sp.Kep.Jiwa., Ph.D 

 

ABSTRACT 

Background: The number of bullying incidents in Indonesia occurs in three major cities, 

including Yogyakarta, Surabaya and Jakarta. Based on previous research by Lismayanti 

(2016) conducted at SMP Negeri 11 Yogyakarta on 10 students admitted to frequent bullying 

acts like mocking by 60%, summoning with a certain nickname by 40%, hit or stamp 30%, 

threaten by 30%, mock Through social media by 40%, and spreading gossip by 50%. 

Reseacrh Method: This research is a quasy experiment with pre-post with control group. The 

sampling technique used is simple random sampling. The 86 respondents who participated in 

this training were divided into control and intervention groups. The research phase starts 

from the preparation covering the division of pre test questionnaire, giving of intervention 

and post test. The intervention group was given training in the form of knowledge of bullying, 

impact, increase empathy, factors affecting bullying for 1 day. The filling of the post test 
questionnaire is 2 days after the intervention. Data were analyzed using the Wilcoxon and Mann-
Whitney tests. 

Result: Mann-Whitney test shows that there is no effect of bullying prevention training on 

knowledge and attitude between control and intervention group with p = 0,009 for knowledge 

and p = 0,173 on attitude. Because of the significant value p <0.05 then there is no influence. 

Conclusion: There is no effect of bullying prevention training on the knowledge and attitudes 

of grade VII students in the control and intervention groups. 

Keyword: Knowledge, attitude, bullying prevention training 
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INTISARI 

Latar Belakang: Angka kejadian bullying di Indonesia banyak terjadi di tiga kota besar, 

antara lain Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh 

Lismayanti (2016) yang dilakukan di SMP Negeri 11 Yogyakarta pada 10 siswa mengaku 

sering melakukan tindakan bullying seperti mengejek sebesar 60%, memanggil dengan 

julukan tertentu sebesar 40%, memukul atau menjitak sebesar 30%, mengancam sebesar 

30%, mengejek melalui media sosial sebesar 40%, dan menyebarkan gosip sebesar 50%. 

Metode Penelitian: Penelitian ini adalah quasy experiment dengan pre-post with control 

group. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. 86 responden yang 

mengikuti pelatihan ini dibagi menjadi kelompok kontrol dan intervensi. Tahap penelitian 

dimulai dari persiapan meliputi pembagian kuesioner pre test, pemberian intervensi dan post 

test. Kelompok intervensi diberikan pelatihan berupa pengetahuan bullying, dampak, 

meningkatkan empati, faktor yang mempengaruhi bullying selama 1 hari. Pengisian 

kuesioner post test berjarak 2 hari setelah intervensi. Data dinalisis menggunakan uji 

Wilcoxon dan Mann-Whitney. 

Hasil: Hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh pelatihan 

pencegahan bullying terhadap pengetahuan dan sikap antara kelompok kontrol dan intervensi 

dengan nilai p= 0,009 untuk pengetahuan dan p=0,173 pada sikap. Karena nilai signifikan 

p<0,05 maka tidak terdapat pengaruh. 

Kesimpulan: Tidak ada pengaruh pelatihan pencegahan bullying terhadap pengetahuan dan 

sikap siswa kelas VII pada kelompok kontrol dan intervensi 

Kata Kunci: Pengetahuan, sikap, pelatihan pencegahan bullying 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Setiap negara pasti memerlukan 

generasi penerus untuk menggantikan 

generasi lama. Bangsa yang memiliki 

generasi penerus akan tetap diakui 

keberadaannya, oleh karena itu generasi 

penerus diperlukan agar dapat meneruskan 

perjuangan dan cita-cita suatu negara 

(Mukhlis R, 2013). Oleh karena itu, anak 

sebagai generasi muda perlu mendapatkan 

kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh 

dan berkembang dengan wajar baik secara 

fisik, mental maupun sosialnya (Maidin, 

2008). Sehingga, anak-anak yang bisa 

menjadi generasi penerus itu harus 

bermoral dan ideal. Anak yang ideal dan 

bermoral itu harus memiliki sikap dan 

kewajiban, berakhlak, berbudi pekerti 

luhur, tanggung jawab, toleransi, 

mempunyai rasa kepedulian dan empati, 

mandiri, percaya diri, sabar dan kejujuran 

(Schiller dan Bryant, 2002). 

Tetapi fenomena yang terjadi di 

Indonesia saat ini banyak tindak kekerasan 

yang terjadi di sekolah, dan hal ini 

dibuktikan banyak pemberitaan di media 

cetak maupun televisi tentang tindak 

kekerasan yang terjadi disekolah. Tindak 

kekerasan tersebut banyak dilakukan oleh 

anak-anak. Anak-anak tersebut bisa 

menjadi pelaku maupun korban 

disekolahnya. (Dwipayanti, 2014). 

Perilaku bullying merupakan tindakan 

negatif yang dilakukan secara berulang 

dan bersifat menyerang. Perilaku ini 

dilakukan oleh pelaku sendiri maupun 

dengan kelompok temannya. Contoh dari 

perilaku bullying antara lain mengejek, 

menyebarkan gosip, menakut-nakuti, 

mengucilkan, menghasut, memalak atau 

menyerang secara fisik seperti mendorong 

dan memukul (Olweus, 2002). Anak-anak 

yang terlibat dalam perilaku bullying ini 

tidak hanya menjadi korban, tetapi bagi 

anak yang menonton tindakan bullying 

yang dilakukan oleh teman sebaya  

maupun yang dilakukan oleh guru 

dilingkungan sekolahnya dan keluarga 

dapat berpotensi menjadi pelaku bullying 

(Wiyani, 2012).  



Angka kejadian bullying di Indonesia 

banyak terjadi di tiga kota besar, antara 

lain Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. 

Pada tingkat Sekolah Menegah Atas 

(SMA) kejadian bullying mencapai 67,9%, 

di tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) sebesar 66,1%. Kekerasan yang 

dilakukan oleh siswa tercatat sebesar 

41,2% untuk tingkat SMP dan 43,7% 

untuk tingkat SMA kekerasan psikologis 

berupa pengucilan yang paling tertinggi. 

Kekerasan yang kedua adalah kekerasan 

verbal seperti mengejek dan terakhir 

kekerasan fisik seperti memukul. 

Gambaran kekerasan di SMP di tiga kota 

besar, yaitu Yogyakarta : 77,5% dengan 

mengakui adanya kekerasan dan 22,5% 

mengakui tidak ada kekerasan; Surabaya : 

59,8% terdapat kekerasan; Jakarta : 61,1% 

terdapat kekerasan (Wiyani, 2012). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya 

oleh Lismayanti (2016) yang dilakukan di 

SMP Negeri 11 Yogyakarta pada 10 siswa 

mengaku sering melakukan tindakan 

bullying seperti mengejek sebesar 60%, 

memanggil dengan julukan tertentu 

sebesar 40%, memukul atau menjitak 

sebesar 30%, mengancam sebesar 30%, 

mengejek melalui media sosial sebesar 

40%, dan menyebarkan gosip sebesar 

50%. Dari hasil wawancara, mereka 

menganggap bahwa hal tersebut hanya 

bentuk candaan atau tidak serius dan tidak 

mengetahui bahwa tindakan yang mereka 

lakukan adalah bentuk dari perilaku 

bullying. 

TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui pengaruh pelatihan 

pencegahan bullying terhadap pengetahuan 

dan sikap siswa di SMP Negeri 11 

Yogyakarta. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitian quasy 

experiment dengan dua kelompok yaitu 

kelompok kontrol dan intervensi. Populasi 

yang diambil adalah siswa SMP Negeri 11 

Yogyakarta kelas VII dengan jumlah 111 

siswa namun dalam pengambilan 



responden terdapat 86 siswa. Sampel 

dalam penelitian ini diambil dengan 

menggunakan tekhnik simple random 

sampling. Lokasi penelitian adalah di SMP 

Negri 11 Yogyakarta. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2017. 

HASIL 

Hasil penelitian berdasarkan 

karakteristik responden, perbedaan 

pengetahuan dan sikap sebelum dan 

setelah intervensi pada kelompok kontrol 

dan intervensi.  

Tabel 4.1 Distribusi karakteristik 

responden kelompok kontrol 

Variabel Frekuensi (F) Persentase (%) 

a) Umur 

12 tahun 

13 tahun 

14 tahun 

15 tahun 

 

7 

28 

8 

- 

 

16,3 

65,1 

18,6 

- 

Total 43 100,0 

b) Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

15 

28 

 

 

34,9 

65,1 

Total 43 100,0 

a) Kelas 

7A 

7B 

7C 

7D 

 

11 

12 

14 

6 

 

25,6 

27,9 

32,6 

14,0 

Total 43 100,0 

Tabel diatas menunjukkan bahwa siswa 

di SMP Negeri 11 yogyakarta pada 

kelompok kontrol ini di dominasi oleh 

siswa/i yang berumur 13 tahun sebanyak 28 

orang (65,1%), dan distribusi jenis kelamin 

pada kelompok kontrol di dominasi oleh 

perempuan sebanyak 28 orang (65,1%). 

Distribusi kelas di dominasi oleh kelas 7C 

yaitu sebanyak 14 orang (32,6%). 

Tabel 4.2 Distribusi karakteristik 

responden kelompok intervensi 

Variabel Frekuensi (F) Persentase (%) 

c) Umur 

12 tahun 

13 tahun 

14 tahun 

15 tahun 

 

3 

36 

3 

1 

 
7,0 

83,7 

7,0 

2,3 
Total 43 100,0 

d) Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

 

20 

23 

 

 
46,5 

53,5 
Total 43 100,0 

b) Kelas 

7A 

7B 

7C 

7D 

 

7 

16 

9 

11 

 

16,3 

37,2 

20,9 

25,6 

Total 43 100,0 

Tabel diatas menunjukkan bahwa siswa/i 

pada kelompok intervensi di dominasi oleh 

siswa/i yang berumur 13 tahun sebanyak 

36 orang (83,7%). Distribusi jenis kelamin 

pada kelompok intervensi di dominasi oleh 

perempuan sebanyak 23 orang (53,5%) 

dan distribusi kelas pada kelompok 



intervensi ini di dominasi oleh kelas 7B 

yaitu sebanyak 16 orang (37,2%). 

Tabel 4.3 Hasil tingkat pengetahuan dan 

sikap siswa sebelum diberikan intervensi 

pada kelompok kontrol dan intervensi 

Variabel Kel. Kontrol Kel. Intervensi 

F % F % 

a) Pengetahuan 

Kurang 

Cukup 

Baik 

 

1 

1 

41 

 

2,3 

2,3 

95,3 

 

10 

12 

21 

 

23,3 

27,9 

48,8 

Total 43 100,0 43 100,0 

b) Sikap 

Positif 

 

43 

 

100,0 

 

43 

 

100,0 

Total 43 100,0 43 100,0 

 

Berdasarkan tabel diatas bahwa distribusi 

tingkat pengetahuan pada kelompok 

kontrol sebelum diberikan intervensi 

didominasi oleh pengetahuan yang baik 

sebanyak 41 orang (95,3%). Distribusi 

sikap pada kelompok kontrol sebelum 

diberikan intervensi memiliki sikap positif 

sebanyak 43 orang (100,0%). Distribusi 

tingkat pengetahuan pada kelompok 

intervensi didominasi oleh pengetahuan 

yang baik sebanyak 21 orang (48,8%) dan 

memiliki sikap postif sebanyak 43 orang 

(100,0%). 

Tabel 4.4 Hasil tingkat pengetahuan 

dan sikap siswa setelah diberikan 

intervensi pada kelompok kontrol dan 

intervensi 

Variabel Kel. Kontrol Kel. Intervensi 

F % F % 

c) Pengetahuan 

Kurang 

Cukup 

Baik 

 

2 

2 

39 

 

4,7 

4,7 

90,7 

 

5 

8 

30 

 

11,6 

18,6 

69,8 

Total 43 100,0 43 100,0 

d) Sikap 

Positif 

 

43 

 

100,0 

 

43 

 

100,0 

Total 43 100,0 43 100,0 

 

Berdasarkan tabel diatas distribusi 

tingkat pengetahuan siswa setelah 

diberikan intervensi pada kelompok 

kontrol didominasi oleh pengetahuan yang 

baik sebanyak 39 orang (90,7%), dan 

memiliki sikap yang positif sebanyak 43 

orang (100,0%). Distribusi tingkat 

pengetahuan setelah diberikan intervensi 

pada kelompok intervensi didominasi oleh 

pengetahuan yang baik yaitu sebanyak 30 

orang (69,8%) dan memiliki sikap yang 

positif sebanyak 43 orang (100,0%).  

Tabel 4.5 Hasil analisa perbedaan 

tingkat pengetahuan sebelum dan setelah 

diberikan intervensi pada kelompok 

kontrol dan intervensi  

Variabel Median 

(Min-Max) 

Std. 

Deviasi 

P 

Kelompok 

Kontrol 

6-17 

0-17 

16,02   ±  

1,970 

14,84   ±  

0,006 



3,093 

Kelompok 

Intervensi 

4-17 

8-17 

11,79   ±  

2,981 

13,58   ±  

2,728 

0,001 

Berdasarkan tabel diatas terdapat nilai 

signifikan p=0,006 pada analisa 

pengetahuan pada kelompok kontrol, 

karena nilai signifikan p<0,005 maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara pengetahuan sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi pada 

kelompok kontrol. Berdasarkan data diatas 

juga terdapat nilai signifikan p=0,001 pada 

analisa pengetahuan sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi pada kelompok 

intervensi, karena nilai signifikan p<0,005 

maka terdapat perbedaan pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

pada kelompok intervensi. 

Tabel 4.6 Hasil analisa perbedaan sikap 

sebelum dan setelah intervensi pada 

kelompok kontrol dan intervensi 

Variabel Median 

(Min-Max) 

Std. 

Deviasi 

P 

Kelompok 

Kontrol 

58-105 

69-105 

89,49  ± 

12,084 

93,21  ±  

10,995 

0,43 

Kelompok 

Intervensi 

68-105 

70-105 

87,65  ±  

9,798 

90,84  ±  

9,631 

0,118 

Berdasarkan data diatas terdapat 

nilai signifikan p=0,43 pada analisa sikap 

sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

pada kelompok kontrol, karena nilai 

signifikan p<0,005 maka tidak terdapat 

perbedaan sikap sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi pada kelompok 

kontrol. Berdasarkan tabel diatas juga 

terdapat nilai signifikan p= 0,118 pada 

analisa sikap sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi pada kelompok 

intervensi,  karena nilai signifikan  p<0,05 

maka tidak terdapat perbedaan sikap 

sebelum dan sesudah pada kelompok 

intervensi. 

Tabel 4.7 Hasil analisa perbedaan tingkat 

pengetahuan setelah pelatihan antara 

kelompok kontrol dan intervensi 

Variabel Mean Z Std. 

Deviasi 

P 

Kel. 

Kontrol 

50,37 -2,595 2,967 0,009 

Kel. 

Intervensi 

36,63 

 

Berdasarkan tabel diatas hasil dari nilai 

signifikan p=0,009 pada analisa perbedaan 

tingkat pengetahuan setelah diberikan 

pelatihan pencegahan bullying pada 



kelompok kontrol dan intervensi, karena 

nilai signifikan p<0,05 maka hasil tersebut 

menunjukkan bahwa tidak terdapat 

pengaruh pelatihan pencegahan bullying 

pada kelompok kontrol dan intervensi 

Tabel 4.8 Hasil analisa sikap setelah 

pelatihan antara kelompok kontrol dan 

intervensi 

Variabel Mean Z Std. Deviasi P 

Kel. 

Kontrol 

Kel. 

Kontrol 

47,16 -1,363 10,343 0,173 

Kel. 

Intervensi 

39,84 

 

 Berdasarkan tabel diatas terdapat nilai 

signifikan p=0,173 pada analisa perbedaan 

sikap setelah diberikan pelatihan 

pencegahan bullying pada kelompok kontrol 

dan intervensi, karena nilai signifikan 

p<0,05 maka tidak ada pengaruh pelatihan 

pencegahan bullying antara kelompok 

kontrol dan intervensi.  

B. PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

a. Umur 

 Berdasarkan tabel 4.1, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata  

umur pada kelompok kontrol yaitu 13 

tahun dan rata-rata umur pada kelompok 

intervensi yaitu 13 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa umur rata-rata siswa 

sekolah pertama dapat menjadi seorang 

pelaku maupun korban dalam perilaku 

bullying. Anak pada usia 12-15 tahun 

sudah bisa berpikir kritis dan dapat diajak 

untuk menyeleseaikan masalah 

menggunakan pikirannya (Syahbana, 

2012). Hal ini sejalan dengan penelitian 

oleh (Rohman, 2016) bahwa anak yang 

menjadi korban bullying pada umur 10-12 

tahun dan salah satu faktor terjadinya 

bullying adalah anak yang berusia 6-12 

tahun, karena dalam periode tersebut anak 

sudah mulai diarahkan untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sosial.  

b. Jenis Kelamin 

 Berdasarkan tabel 4.1, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa jenis kelamin rata-

rata jenis kelamin pada kelompok kontrol 

dan intervensi adalah perempuan, pada 

penelitian ini responden perempuan lebih 

mendominasi, namun peneliti tidak 

mengetahui apakah responden tersebut 



menjadi pelaku ataupun korban bullying. 

Pada penelitian sebelumnya (Karina, 

Hastuti, & Alfiasan, 2013), pelaku bullying 

didominasi oleh perempuan (86,0%). Hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian (Maghrifah, 

2010) bahwa dalam penelitin tersebut pelaku 

bullying didominasi oleh laki-laki yang sering 

menjadi pelaku bullying secara fisik mauapun 

verbal. Penelitian sebelumnya (Lisma, 2016)  

bahwa siswa laki-laki lebih sering melakukan 

perilaku bullying fisik, dan siswa perempuan 

lebih sering melakukan perilaku bullying 

verbal.  

c. Kelas 

 Berdasarkan tabel 4.1, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada perbedaan kelas 

yang paling dominan antara kelompok 

kontrol dan intervensi. Pada kelompok 

kontrol kelas yang paling dominan adalah 

kelas 7C dan pada kelompok intervensi 

adalah kelas 7B. Dalam hal ini penliti 

belum menduga diantara dua kelas tersebut 

yang paling tinggi menjadi pelaku ataupun 

korban bullying, dikarenakan kelas yang 

menjadi sasaran dalam pelatihan ini adalah 

kelas 7 saja sehingga tidak ada tingkatan 

kelas yang membedakan antara senior dan 

junior. 

a. Perbedaan Tingkat Pengetahuan 

Sebelum dan Setelah Intervensi pada 

Kelompok Kontrol dan Intervensi 

 Berdasarkan tabel 4.3, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan 

pengetahuan sebelum diberikan intervensi 

antara kelompok kontrol dan intervensi. 

Masing-masing kelompok memiliki 

pengetahuan yang baik. Hal ini 

dikarenakan dalam pengisian kuesioner 

dirumah, sehingga dalam pengisian 

kuesioner responden dapat memiliki 

kesempatan bertanya kepada orang tua dan 

dibantu oleh orang tua. Setelah diberikan 

pelatihan tentang bullying dan 

pencegahannya pada kelompok kontrol 

memiliki pengetahuan yang baik, hanya 

saja terdapat perbedaan jumlah responden 

yang memiliki pengetahuan yang baik 

sebelum dan setelah diberikan intervensi. 

Pada kelompok intervensi terdapat 

perbedaan pengetahuan antara sebelum 

dan setelah diberikan intervensi, jumlah 



responden yang memiliki pengetahuan 

yang baik mejadi bertambah setelah 

diberikan pelatihan. 

Pengetahuan adalah hasil dari usaha ingin 

tahu seseorang terhadap suatu hal dan 

terjadi setelah melakukan penginderaan 

terhadap hal tersebut. Penginderaan terjadi 

melalui pancaindera seseorang yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman 

perabaan dan perasaan. Sebagian orang 

mendapatkan pengetahuan melalui 

penglihatan dan pendengaran (Mariati, 

Hastuti, & Saleh, 2016). Adapun faktor-

faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

adalah pendidikan, media massa/sumber 

informasi, sosial budaya, ekonomi, 

lingkungan, dan pengalaman 

(Notoatmodjo, 2010). Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian bahwa pada 

kelompok intervensi mengalami kenaikan 

jumlah responden yang berpengetahuan 

baik. Hal ini diperkuat dengan salah satu 

faktor yang mempengaruhi pengetahuan 

yaitu media massa/sumber informasi 

berupa pelatihan dan pemberian video 

tentang bullying. Pada kelompok kontrol 

mengalami penurunan jumlah responden 

yang mempunyai perilaku baik, karena 

pada kelompok tersebut memiliki sumber 

informasi melalui leaflet.  

b. Perbedaan sikap sebelum dan 

setelah diberikan intervensi pada 

kelompok kontrol dan intervensi 

 Berdasarkan tabel 4.4, hasil 

menunjukkan bahwa sikap yang dimiliki 

kelompok kontrol dan intervensi sebelum 

dan setelah diberikan intervensi adalah 

sikap positif. Tidak terdapat perbedaan 

antara kelompok kontrol dan ntervensi 

sebelum dan setelah diberikan intervensi. 

Sikap merupakan suatu penilaian baik 

positif maupun negatif dari suatu objek 

tertentu (Notoatmodjo, 2003 dalam 

Wulansih, Arif, 2011). Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi sikap adalah 

pengalaman pribadi, pengaruh orang lain 

yang dianggap penting, pengaruh 

kebudayaan, media massa/sumber 

informasi, faktor emosional dan lembaga 

pendidikan dan lembaga agama (Azwar, 



2013). Salah satu faktor yang 

mempengaruhi sikap pada kelompok 

intervensi adalah media massa/sumber 

informasi yang disampaikan yang berisi 

tentang perilaku bullying yang banyak 

terjadi.  

c. Kekuatan dan Kelemahan 

Penelitian 

1. Kekuatan Penelitian 

a) Penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang sudah valid 

b) Penelitian ini menjelaskan 

pengaruh pelatihan pencegahan 

bullying 

2. Kelemahan Penelitian 

a) Keterbatasan waktu dan pengisian 

kuesioner yang memungkinkan 

responden untuk bertanya kepada 

orang tua dan bukan menurut pribadi 

mereka 

b) Hasil dari kuesioner post test yang 

bergantung pada kejujuran responden  

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pembahasan 

yang telah dilakukan peneliti, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Karateristik responden dalam 

penelitian berdasarkan usia, usia yang 

paling dominan adalah umur 13 tahun 

sebanyak 28 orang dari 86 responden. 

Berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh 

siswa laki-laki sebanyak 28 orang. 

Berdasarkan kelas didominasi oleh kelas 

7C sebanyak 14 orang. 

B. Saran 

1. Profesi Keperawatan 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

pertimbangan dan pengembangan 

ilmu keperawatan terkait dengan 

pelatihan pencegahan pada siswa 

kelas VII. 

2. Sekolah 

 Media pembelajaran dalam 

peneltian ini dapat dijadikan 

sumber informasi dalam mencari 

pengetahuan tentang bullying. 

3. Peneliti Selanjutnya 



 Peneliti selanjutnya dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai 

referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dan 

mengembangkan pengetahuan dan 

cara pencegahan bullying yang 

lebih mendalam.  
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