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ABSTRAKSI 

 

HUBUNGAN KETERAMPILAN SOSIAL DENGAN KORBAN BULLYING 

Parahita Wati 

Wisnu Sri Hertinjung 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keterampilan sosial 
dengan menjadi korban bullying di Sekolah Dasar. Pendekatan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini 
adalah siswa-siswi kelas 4-5 Sekolah Dasar di Kecamatan Laweyan, yaitu SD 
Muhammadiyah 16, SD Negeri No. 205 dan SD Negeri Mangkuyudan No. 2 yang 
berjumlah 206 orang. Metode pengambilan data dengan menggunakan skala 
menjadi korban bullying dan skala keterampilan sosial yang kemudian dianalisis 
menggunakan korelasi product moment dari Pearson dengan bantuan aplikasi 
SPSS 15. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif yang signifikan 
antara keterampilan sosial dengan menjadi korban bullying, dimana nilai 
koefisien korelasi (r) sebesar -1,50; p = 0,031 (p < 0,05). Sumbangan efektif 
variabel keterampilan sosial dengan menjadi korban bullying sebesar 2,3%, yang 
ditunjukkan dari koefisien determinan R2=0,023, sehingga terdapat 97,7 % faktor 
lain yang mempengaruhi menjadi korban bullying. 

 

Kata Kunci : menjadi korban bullying, keterampilan sosial  
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PENDAHULUAN 

Sekolah adalah suatu 
lembaga tempat menuntut ilmu. 
Selain itu sekolah merupakan salah 
satu lembaga pendidikan formal 
yang secara sadar berupaya 
melakukan perbaikan perilaku, 
pengalaman dan pengatahuan peserta 
didik. Bila dilihat dari fungsi sekolah 
sebagai tempat pendidikan ilmu dan 
perilaku, pihak yang memiliki peran 
utama adalah guru karena merupakan 
agen pelaksana semua kebijakan 
sekolah yang langsung berhadapan 
dengan murid. Berbicara sekolah, 
erat hubungnnya dengan pendidikan. 
Dalam Undang – undang Nomor 20 
tahun 2003 pasal 1 ayat (1) 
menyebutkan bahwa “Pendidikan 
adalah usaha dasar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar 
dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang di perlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara” (Widayanti, 2009). 

Setiap sekolah pasti 
mempunyai tujuan untuk 
menghasilkan peserta didik yang 
kompeten, berkualitas dan 
mempunyai pribadi yang positif yang 
merupakan harapan dari semua 
orangtua peserta didik. Guna 
mencapai tujuan tersebut, diperlukan 
kondisi belajar yang kondusif. 
Kondisi belajar yang kondusif 
tersebut, dapat diciptakan oleh peran 
semua komponen agar peserta didik 
jauh dari kekerasan. Komponen – 
komponen yang berpengaruh pada 

kondisi belajar antara lain, guru 
sebagai pendidik, murid sebagai 
peserta didik dan lingkungan sekolah 
sebagai pendukung proses belajar 
mengajar. 

Kekerasan – kekerasan yang 
dilakukan siswa yang berlangsung 
secara sistematis disebut dengan 
istilah bullying. Bullying sendiri 
didefinisikan sebagai tindakan 
menyakiti secara fisik dan psikis 
secara terencana oleh pihak yang 
merasa lebih berkuasa terhadap yang 
lemah (Kabar Indonesia, 2008). 
Kasus kekerasan yang terjadi dalam 
bentuk ancaman atau pemalakan 
lebih sering muncul dalam beberapa 
bentuk seperti minta makanan, minta 
uang jajan, menguasai alat 
permainan, dan sering dijadikan 
obyek untuk menyenangkan pelaku, 
seperti menyuruh – nyuruh untuk 
membelikan sesuatu, memijat, atau 
hal– hal lain yang dapat membuat 
pelaku itu senang. Anak yang 
berpotensi menjadi korban bullying 
adalah anak - anak yang mempunyai 
kepribadian pendiam, penakut, selalu 
menyendiri, lebih lemah, sulit 
berinteraksi dengan temannya atau 
keterampilan sosial yang rendah. 

Anak–anak yang kurang 
dapat menyesuaikan diri dengan baik 
dianggap kurang mempunyai 
keterampilan yang baik dalam 
interaksi sosialnya. Anak–anak yang 
mepunyai keterampilan sosial rendah 
akan ditolak oleh teman–temannya. 
Mereka tidak dapat bergaul dengan 
baik bahkan mereka tidak 
mempunyai kemampuan untuk 
menjalin persahabatan dengan anak 
lain. Anak–anak ini mempunyai 
resiko mengalami gangguan 



 

 

2 

 

perkembangan pada usia yang lebih 
lanjut dan cenderung dapat menjadi 
korban bullying teman–temanya 
yang mempunyai power yang lebih. 

Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Fox & Boulton 
(2005), menyatakan bahwa korban 
bullying di sekolah cenderung 
menunjukkan keterampilan sosial 
yang buruk. Dari beberapa hasil 
penelitian tentang bullying peneliti 
telah meneliti dari berbagai 
perspektif, dan ada fokus pada 
berbagai keterampilan sosial. 

Dilihat dari kenyataan, fakta 
dan data dari penelitian yang 
sebelumnya dilakuan oleh Fox & 
Boulton (2005), salah satu penyebab 
individu yang menjadi korban 
bullying adalah kurang memiliki 
keterampilan sosial. Berdasarkan 
uraian tersebut mendorong peneliti 
untuk melakukan penelitian, 
sehingga rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah ada 
hubungan keterampilan sosial 
dengan menjadi korban bullying. 
Berdasarkan rumusan masalah 
tersebut peneliti mengambil judul 
penelitian “Hubungan 
Keterampilan Sosial dengan 
Korban bullying”. 

Pengertian Korban bullying 

Menurut Sejiwa (2006), 
bullying diartikan sebagai tindakan 
penggunaan kekuasaan atau kekuatan 
untuk menyakiti sesorang atau 
sekelompok orang sehingga korban 
merasa tertekan, trauma dan tak 
berdaya. 

Menjadi korban bullying 
adalah individu atau kelompok yang 

mendapatkan perlakuan kekerasan 
atau tidak menyenangkan dari orang 
lain yang merasa memiliki 
kekuasaan atau kekuatan lebih untuk 
bertindak agresif dilakukan secara 
sengaja dan berulang – ualng, 
sehingga individu merasa tertekan 
dan tidak nyaman. Korban bullying 
biasanya individu yang lebih lemah 
terhadap sesuatu sehingga mudah 
menjadi sasaran atau target individu 
yang lebih kuat. 

Jenis – jenis atau bentuk –
bentuk korban bullying dapat 
dikelompokkan menjadi bullying 
secara langsung dan tidak langsung 
meliputi  kontak fisik langsung, 
kontak verbal langsung, perilaku 
non-verbal langsung, perilaku non-
verbal tidak langsung. 

Karakteristik korban bullying 
antara lain: anak yang memiliki ciri 
fisik kecil lemah, gemuk atau kurus, 
pendek atau jangkung, memiliki 
masalah kondisi kulit lainnya, cantik 
atau tampan dan anak yang kurang 
cantik atau kurang tampan, 
mengalami kesulitan bergaul, 
kepercayaan diri yang rendah, 
dianggap menyebalkan dan suka 
menantang, hanya memiliki sedikit 
teman (senang menyendiri), anak 
yang paling miskin atau paling kaya, 
serta memiliki ras atau etnisnya 
dipandang rendah, anak yang cerdas, 
berbakat, memiliki kelebihan atau 
beda dari yang lain, anak yang siap 
mendemontrasikan emosinya setiap 
waktu dan anak yang tidak mau 
berkelahi atau suka mengalah. 

Faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan individu menjadi 
korban bullying terdiri dari : faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor 
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korban bullying terdiri dari : faktor 
internal dan faktor eksternal. Faktor 
internal yaitu faktor yang bersumber 
dari dalam diri individu, meliputi 
temperamen pencemas, self esteem 
rendah, cenderung tidak menyukai 
situasi sosial, kurang memiliki rasa 
empati, kurang mampu bersikap 
asertif, sulit menyesuaikan diri, sulit 
mengekspresikan dirinya memiliki 
karakteristik fisik khusus biasanya 
individu yang seperti ini memiliki 
keterampilan sosial yang rendah. 
Sedangkan faktor eksternal yaitu 
faktor yang bersumber dari luar, 
meliputi faktor keluarga atau orang 
tua, lingkungan sekolah, teman 
sebaya. 

Pengertian Keterampilan 
Sosial 

Menurut Combs & Slaby 
(dalam Cartledge & Milburn, 1995) 
keterampilan sosial adalah 
kemampuan untuk berinteraksi 
dengan orang lain dengan cara – cara 
tertentu yang dapat diterima atau 
dihargai secara sosial dan membawa 
manfaat, baik bagi diri sendiri, orang 
lain, maupun keduanya. Ciri–ciri 
individu yang mempunyai 
keterampilan sosial adalah mampu 
berkomunikasi verbal maupun non-
verbal serta mampu 
menginterpretasikannya, mampu 
mengontrol dan mengatur emosinya. 

Aspek – aspek keterampilan 
sosial meliputi Hubungan dengan 
teman sebaya (peer relation), 
Manajemen diri (selft-management), 
Kemampuan akademis (academic), 
Kepatuhan (compliance), Perilaku 
assertive (assertion), Perilaku 
terhadap lingkungan (environmental 
behavior), Perilaku interpersonal 

(interpersonal behavior), Perilaku 
yang berhubungan dengan diri 
sendiri (selft-related behavior), 
Perilaku yang berhubungan dengan 
tugas (task-related behavior), kerja 
sama (cooperation), ketegasan 
(assertion), tanggung jawab 
(responsibility), empati (empathy), 
kontrol diri (self control). Faktor-
faktor yang mempengaruhi 
keterampilan sosial, antara lain 
faktor keluarga, lingkungan, 
kepribadian, serta kemampuan dalam 
penyesuaian diri. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini 
adalah  metode pengumpulan data 
kuantitatif. Metode penelitian 
kuantitatif adalah metode atau cara 
yang dipilih peneliti untuk 
mengumpulkan data dalam bentuk 
angka atau data-data numerikal yang 
diolah dengan metode statistika serta 
menganalisis dan menyajikan fakta 
secara sistematik sehingga dapat 
lebih mudah untuk difahami dan 
disimpulkan. 

Menjadi korban bullying 
tersebut akan diungkap dengan skala 
yang disusun oleh Tarshis dan 
Huffman (2007) berdasarkan 
pengukuran dari bentuk direct  
victimization dan indirect 
victimization. Tinggi rendahnya 
tingkat keterampilan sosial pada 
subjek dapat diketahui dari skor yang 
diperoleh berdasarkan kuesioner 
Social Skill Rating (SSR) (Gresham 
& Elliot, 1990). 

Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah hasil 
random dari Sekolah Dasar di 
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Kecamatan Laweyan. Sampel dalam 
penelitian ini adalah siswa – siswi 
kelas 4 – 5 Sekolah Dasar di 
Kecamatan Laweyan. 

HASIL PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis statistik 
yang telah dilakukan, maka diperoleh 
hasil yang menunjukkan bahwa ada 
hubungan negatif yang signifikan 
antara keterampilan sosial dengan 
menjadi korban bullying. Hal ini 
ditunjukkan oleh hasil perhitungan 
dengan menggunakan teknik analisis 
korelasi product moment dari 
Pearson dengan nilai koefisien 
korelasi (r) sebesar -1,50 dengan 
signifikansi p = 0,031 (p<0,05) 
artinya  ada hubungan negatif yang 
signifikan antara keterampilan sosial 
dengan menjadi korban bullying. 
Hubungan tersebut menunjukkan 
bahwa semakin tinggi keterampilan 
social, maka semakin rendah menjadi 
korban bullying dan sebaliknya 
semakin rendah keterampilan sosial, 
maka semakin tinggi menjadi korban 
bullying.  

Hasil ini berarti sesuai 
dengan hipotesis yang diajukan oleh 
peneliti bahwa ada hubungan negatif 
antara keterampilan sosial dengan 
menjadi korban bullying. Semakin 
tinggi keterampilan sosial semakin 
rendah menjadi korban bullying, 
sebaliknya semakin rendah 
keterampilan sosial semakin tinggi 
menjadi korban bullying. 

Keterampilan sosial 
merupakan salah satu faktor yang 
dapat menyebabkan individu menjadi 
korban bullying. Keterampilan sosial 
merupakan sebuah bagian yang 
sangat penting dimiliki oleh setiap 

individu, dimana keterampilan sosial 
merupakan sebuah kemampuan 
hidup manusia. Keterampilan sosial 
merupakan kebutuhan primer yang 
perlu dimiliki anak – anak sebagai 
bekal bagi kemandirian pada jenjang 
kehidupan selanjutnya. Hal ini 
bermanfaat untuk berinteraksi dalam 
kehidupan sehari – hari baik di 
lingkungan keluarga maupun di 
lingkungan sekitarnya. Tanpa 
memiliki keterampilan sosial anak 
akan sulit dalam berinteraksi dengan 
lingkungannya dan itu akan 
mengakibatkan ketidakseimbangan 
dalam hidupnya. Individu dengan 
keterampilan sosial akan mampu 
mengungkapkan perasaan baik 
positif maupun negatif dalam 
hubungan interpersonal tanpa harus 
melukai orang lain (Hargie, saunders 
& Dickson dalam Gimpel & Marrel, 
1998). Pendapat tersebut sesuai 
dengan hasil penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti bahwa ada 
hubungan negatif antara 
keterampilan sosial dengan menjadi 
korban bullying.  

Hasil yang diperoleh peneliti 
menyatakan bahwa salah satu faktor 
menjadi korban bullying adalah 
keterampilan sosial, dengan 
keterampilan sosial yang rendah 
individu mengalami kesulitan dalam 
berinteraksi dengan orang lain, 
sehingga individu yang seperti itu 
biasanya mempunyai sedikit teman 
dan cenderung dijauhi teman-
temannya. Hal itu juga dikemukakan 
dalam penelitian Salmivalli & Isaacs, 
2005 telah menemukan korelasi yang 
tinggi korban bullying dengan 
penolakan yang dilakukan oleh 
teman-temannya. Ladd & Troop-
Gordon, 2003, juga melaporkan 
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prediksi korban bullying akibat 
penolakan teman-teman 
menyebabkan individu menjadi 
korban penolakan teman atau 
kelompok selanjutnya. Korban 
bullying juga mempunyai sedikit 
teman yang dapat melindunginya 
dari ancaman menjadi korban 
bullying (Hodges, Boivin, Vitaro, & 
Bukowski, 1999; Schwartz, Dodge, 
Pettit, & Bates, 2000 dalam Alsaker 
and Helfenfinger, 2010).  

Ditambahkan dalam 
penelitiannya Elliott, Malecki, & 
Demaray (2001), menyatakan bahwa 
korban bullying adalah individu yang 
tidak memiliki keterampilan 
berinteraksi dengan lingkungan, 
tidak memiliki keterampilan sosial, 
tidak memiliki rasa humor, memiliki 
"sikap" serius dan tidak santai 
memberi dan menerima dalam 
kehidupan sehari-hari. Beberapa 
studi telah menemukan bahwa 
korban cenderung menampilkan 
perilaku tidak tegas, selain itu korban 
bullying dengan mudah menangis 
(Patterson, Littman, & Bricker, 1967; 
Perry, Willard, & Perry, 1990; 
Schwartz, Dodge, & Coie, 1993 
dalam Alsaker and Helfenfinger, 
2010).  Penelitian lain menunjukkan 
bahwa korban bullying cenderung 
menampilkan kerentanan cemas dan 
mereka cenderung untuk menarik 
diri daripada mencoba untuk 
memasuki kelompok sebaya 
(Olweus, 1978; Troy & Sroufe, 1987 
dalam Alsaker and Helfenfinger, 
2010). Hal tersebut mendukung 
penelitian tentang hubungan 
keterampilan sosial dengan menjadi 
korban bullying, sehingga individu 
yang tidak memiliki keterampilan 
sosial mengalami masalah dalam 

berinteraksi dengan lingkungan atau 
teman sebaya dan memiliki menjadi 
korban bullying lebih besar. 

Berdasarkan hasil analisis 
penelitian ini, variabel keterampilan 
sosial memiliki rerata empirik (RE) 
sebesar 45,02 dan rerata hipotetik 
(RH) sebesar 36 yang berarti 
keterampilan sosial pada subjek 
tergolong sedang. Kondisi ini dapat 
diinterpretasikan bahwa subjek 
memiliki beberapa aspek dalam 
keterampilan sosial. Hal ini senada 
dengan pendapat Rigio (1986), 
bahwa keterampilan sosial yang 
dimiliki yaitu mampu berkomunikasi 
secara verbal maupun non verbal, 
mampu menerima dan 
menginterpretasikan pesan – pesan 
verbal maupun non verbal dari orang 
lain, mampu mengontrol dan 
mengatur penampakan emosinya, 
dan mampu berinteraksi dengan 
orang lain.  

Variabel menjadi korban 
bullying memiliki rerata empirik 
(RE) sebesar 7,91 dan rerata 
hipotetik (RH) sebesar 12 yang 
berarti menjadi korban bullying pada 
subjek penelitian tergolong sedang. 
Hal ini berarti bahwa menjadi korban 
bullying masih saja terjadi di 
lingkungan Sekolah Dasar. Menjadi 
korban bullying secara langsung 
maupun tidak langsung, kekerasan 
atau penindasan langsung mencakup 
semua macam agresi fisik, seperti 
memukul, mencekik, meludahi 
mendorong, menggigit, mencubit, 
mengambil atau merusak barang-
barangnya, menendang, dll. 
Sedangkan kekerasan atau 
penindasan tidak untuk melukai 
secara fisik orang tersebut, tetapi 
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bisa menyakiti korban, seperti 
melecehkan, menjulurkan lidah, 
mengejek, meremehkan, 
mengancam, memanggil dengan 
sebutan lain, dll. 

Faktor internal individu lebih 
banyak memberikan kontribusi 
terhadap kecenderungan menjadi 
bullying, karena hampir semua 
perilaku individu bersumber pada 
dirinya sendiri, walaupun ada faktor 
eksternal yang mempengaruhi 
individu tetapi semua kembali pada 
diri individu masing – masing untuk 
menyikapi hal tersebut (Gresham & 
Reschly dalam Gimpel dan Marrell, 
1998).  

Sesuai dengan ungkapan 
Pleper dan Craig (2000), faktor yang 
menyebabkan individu menjadi 
korban bullying dari internal individu 
meliputi temperamen pencemas, self 
esteem rendah, cenderung tidak 
menyukai situasi sosial (social 
withdrawal), kurang memiliki rasa 
empati, kurang mampu bersikap 
asertif, sulit menyesuaikan diri, sulit 
mengekspresikan dirinya dan 
memiliki karakteristik fisik khusus 
pada anak lain, seperti warna kulit 
rambut yang berbeda atau kelainan 
fisik lainnya. Dari eksternal individu 
dipengaruhi oleh lingkungan 
keluarga, biasanya berasal dari 
keluarga yang overprotektif, sedang 
mengalami masalah keluarga yang 
berat dan berasal dari strata ekonomi 
yang dipandang negatif oleh 
lingkungan. Dari hasil analisis 
penelititian ini, sumbangan efektif 
hubungan keterampilan sosial 
dengan menjadi korban bullying di 
SD sebesar 2,3%. Dengan demikian, 
masih ada 97,7% faktor lain yang 

dapat menyebabkan individu menjadi 
korban bullying, seperti faktor 
lingkungan sekolah dan faktor teman 
sebaya.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan pembahasan yang telah 
diuraikan sebelumnya, dapat diambil 
kesimpilan bahwa : 

1. Ada hubungan  negatif yang 
signifikan antara keterampilan 
sosial dengan menjadi korban 
bullying. Artinya, semakin tinggi 
keterampilan sosial anak semakin 
rendah  menjadi korban bullying, 
sebaliknya semakin rendah 
keterampilan sosial anak semakin 
tinggi menjadi korban bullying. 
Hal ini ditunjukkan dengan 
koefesien (r) sebesar -0,150 
dengan p = 0,031 (p<0,05). 
Dengan demikian, Hα diterima 
dan H0 ditolak. 

2. Tingkat keterampilan sosial pada 
siswa Sekolah Dasar tergolong 
sedang. Hal ini di tunjukkan oleh 
rerata empirik (RE) sebesar 
45,02sedangkan rerata hipotetik 
(RH) sebesar 36. 

3. Tingkat menjadi korban bullying 
pada siswa Sekolah Dasar 
tergolong sedang. Hal ini di 
tunjukkan oleh rerata empirik 
(RE) sebesar 7,91 sedangkan 
rerata hipotetik (RH) sebesar 12. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
dan kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini, maka penulis 
memberikan sumbangan saran yang 
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diharapkan akan bemanfaat bagi 
beberapa pihak terkait. Saran-saran 
tersebut antara lain adalah: 

1. Bagi orang tua 

Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa keterampilan 
menjadi salah satu faktor anak 
menjadi korban bullying di Sekolah 
Dasar, dengan keterampilan sosial 
yang rendah anak akan menjadi 
korban bullying. Untuk menghindari 
anak menjadi korban bullying, 
diharapkan orang tua dapat menggali 
aspek-aspek keterampilan sosial 
dalam diri anak seperti aspek kerja 
sama (cooperation), yaitu 
mengajarkan anak untuk saling 
berbagi, saling menolong, 
membiarkan anak bermain ke rumah 
tetangga, membatasi anak untuk 
bermain secara individu, mengajari 
anak untuk belajar berkelompok, 
membantu orangtua,  mematuhi 
aturan, aspek ketegasan (assertion), 
yaitu mengajari anak untuk selalu 
bercerita tentang apa yang terjadi 
ketika di sekolah, perasaan yang 
dialami, mengungkapkan 
keinginannya, berani mengenalkan 
diri sendiri, aspek empati (empathy), 
yaitu mengajari anak untuk dapat 
menghargai atau menghormati 
perasaan dan pendapat orang lain, 
mengajari anak untuk mengcapkan 
terima kasih dan maaf ketika 
melakukan kesalahan, aspek 
tanggung jawab (responsibility), 
yaitu mengajari anak untuk selalu 
membuang sampah pada tempatnya, 
menyelesaikan semua tugasnya, dan 
aspek control diri (selft-control), 
yaitu mengajari anak untuk dapat 
mengatur emosi, menerima kritik dan 
saran. 

2. Bagi para pendidik 

Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa keterampilan 
menjadi salah satu faktor anak 
menjadi korban bullying di Sekolah 
Dasar, dengan keterampilan sosial 
yang rendah anak akan menjadi 
korban bullying. Untuk menghindari 
anak menjadi korban bullying, 
diharapkan kepala sekolah dapat 
memberikan fasilitas untuk lebih 
mengasah atau menggali 
keterampilan–keterampilan terutama 
keterampilan sosial siswa sehingga 
mampu mengoptimalkan diri dalam 
bersosialisasi di sekolah seperti 
memberikan ektrakulikuler pramuka, 
mengadakan outbond, pengadaan 
media pembelajaran yang lebih 
bervariatif, memberi kesempatan 
pada guru untuk mengikuti pelatihan 
khususnya pelatihan mengenai 
keterampilan sosial anak. 

Selain itu diharapkan mampu 
memberi masukan pada guru 
terutama guru Sekolah Dasar, guru 
kelas maupun guru BK dengan cara 
lebih banyak memberikan tugas 
kelompok dari pada individu, 
memberikan permainan yang 
membutuhkan kerja kelompok, 
mengajarkan anak agar dapat 
bercerita tentang apa yang ia 
inginkan, pikirkan dan rasakan, 
mengajarkan tanggung jawab dengan 
cara membuang sampah pada 
tempatnya, mengajari anak untuk 
saling menolong, membuatkan peer 
support, yaitu menunjuk beberapa 
siswa yang berpotensi menjadi 
sahabat untuk mendampingi teman-
temannya yang berpotensi untuk 
menjadi korban bullying. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 
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Berdasarkan hasil penelitian 
ini diketahui bahwa hubungan 
keterampilan sosial dengan menjadi 
korban bullying memberikan 
sumbangan efektif sebesar 2,8% 
sehingga menjadi korban bullying 
juga dipengaruhi oleh faktor – faktor 
lain, bagi peneliti selanjutnya dapat 
mengkaitkan dengan faktor – faktor 
yang lain 
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