
I. PENUTUP 

Pada bagian ini akan di paparkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

saran kepada beberapa pihak. 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa  konflik kemanusiaan 

yang terjadi beberapa tahun yang lalu telah berakhir tetapi akibat yang ditimbulkan adalah 

kekerasan yang tetap ada hingga saat ini. Hal itu dapat terlihat dalam ejekan-ejekan yang 

dianggap ringan namun penuh dengan unsur-unsur kekerasan, bahkan hal itu terjadi di 

lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Ambon. Kekerasan di lingkungan sekolah atau bulying tidak 

hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja yang selama ini diberi label sebagai kaum superior. 

Akibat dari konflik pun telah menyamaratakan kedudukan laki-laki dan perempuan (kesetaraan 

jender) dalam hal tindakan kekerasan. Hal mengenai kekerasan ini sebenarnya harus dihentikan 

sekalipun itu adalah budaya, namun apabila budaya tersebut merugikan orang lain, sebaiknya 

dihentikan dengan cara dan tahap-tahapnya. Walaupun biasanya proses rekonsiliasi dan mediasi 

cukup berhasil membuat pelaku tidak lagi melakukan tindakan bullying, namun karena usianya 

yang masih remaja mengakibatkan pelaku berubah-ubah dalam menanggapi emosinya. Sehingga 

bisa saja tindakan bullying kembali dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian banyak pihak di 

SMA Negeri 2 Ambon perlu menyadari dan dibudayakan untuk mempromosikan budaya damai. 

Hal ini dimulai dengan peran para guru, kepala sekolah, pemimpin osis. Orang tua juga dapat 

menerapkan didikan tentang perdamaian dan meninggalkan budaya kekerasan dalam kehidupan 

rumah tangga. 

4.2 Saran  

Melalui tulisan ini, penulis ingin megusulkan beberapa hal kepada pihak sekolah dalam 

hal ini guru dan juga kepada orang tua sebagai suatu bentuk tindak lanjut dari penelitian yang 

telah penulis lakukan 

1. Kepada pihak sekolah: a) perlu adanya kontrol emosi untuk setiap orang yang ada 

dalam lembaga pendidikan, baik oleh guru maupun oleh murid. Mungkin dengan 

demikian, tingkat kekerasan di kalangan siswa SMA Negeri 2 akan berkurang sedikit 

demi sedikit. b) perlu mengadakan kurikulum yang di berisikan tentang perdamaian. 



Sehingga perdamaian bukan hanya menjadi sebuah seruan tetapi juga menjadi 

pelajaran yang dapat siswa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Kepada orang tua: a) jangan menganggap bullying sebagai suatu tindakan normal 

yang harus dilewati oleh setiap orang pada masanya. Karena anggapan seperti itu 

hanya akan membentuk karakter anak yang sulit untuk dikontrol oleh orang tua 

sendiri.  b) perlu adanya kepercayaan yang diberikan kepada anak, namun juga tetap 

mengontrol setiap aktifitas anak di luar rumah sehingga anak merasa ada pengawasan 

dari orang tua. c) dalam pendidikan kepada anak dan remaja di rumah, perlu 

disosialisasikan penerapan budaya damai. Dengan demikian anak mungkin akan 

meneruskannya dalam lingkungan sekolah dan pergaulan luas. 

 

 


