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Abstract. The purpose of this study is to examine the association between school bonding with the 
tendency of bullying at high school students. The students in this study are 11th grade and 12th grade 
students from private high schools. Data collection was done by using questionnaires compiled by 
the researcher. Questionnaires or the instrument used in this study are an instrument to measure 
the school bonding based on the theory of school bonding by Maddox and Prinz (2003) and an in-
strument to measures the tendency of bullying based on the tendency of belonging theory by Ajzen 
(1991). Based on data analysis that has been done, the value of p (significance) is at 0,000 with coef-
ficient of correlation at -0,545. It shows that there is a relationship between school bonding and the 
tendency of bullying at high school students. The strength of the relationship between two variables, 
namely school bonding and bullying tendencies, is included in the big relationship categories. Direc-
tion of the relationship of the two variables showed a negative direction, which means that when the 
school bonding of high school students is high, then the tendency of bullying will be low, and vice versa.

Keywords: school bonding, the tendency of bullying, high school students.

 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara school bond-
ing dengan kecenderungan melakukan bullying pada siswa sekolah menengah atas (SMA). Siswa yang 
dimaksud pada penelitian ini adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) yang berasal dari sekolah 
swasta yang sedang berada pada tingkatan kelas 11 dan kelas 12. Alat pengumpul data yang digunakan 
adalah kuesioner yang disusun sendiri oleh penulis. Kuesioner atau alat ukur  pada penelitian ini terdiri 
dari alat ukur school bonding berdasarkan teori Maddox dan Prinz (2003) dan alat ukur kecenderun-
gan melakukan bullying berdasarkan teori kecenderungan milik Ajzen (1991). Berdasarkan analisis data 
yang telah dilakukan, diperoleh nilai p (signifikansi) sebesar 0,000 dengan nilai koefisien korelasi sebesar 
-0,545. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara school bonding dengan kecenderun-
gan melakukan bullying pada siswa sekolah menengah atas. Kekuatan hubungan antara kedua variabel, 
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yaitu school bonding dan kecenderungan melaku-
kan bullying diketahui termasuk dalam kategori 
besar. Arah hubungan yang dimiliki oleh kedua 
variabel menunjukkan arah negatif yang arti-
nya apabila school bonding yang dimiliki oleh 
siswa sekolah menengah atas tinggi maka kecen-
derungan melakukan bullying yang dimiliki oleh 
siswa tersebut rendah, begitu juga sebaliknya. 

Kata Kunci: school bonding, kecenderungan 
melakukan bullying, siswa sekolah menengah atas 
(SMA).

PENDAHULUAN

Idealnya seorang siswa adalah individu 
yang menjalankan proses belajar dengan mengi-
kuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Siswa 
sebagai bagian dari sekolah, juga harus ikut me-
matuhi peraturan-peraturan yang berlaku di 
sekolah tempat Ia berada. Faktanya, tidak semua 
siswa mencerminkan hal-hal tersebut. Banyak 
siswa justru terlihat melakukan perilaku yang 
menyimpang dari perannya sebagai siswa, seperti 
mencontek, membolos, dan sebagainya. Perilaku-
perilaku tersebut merupakan perilaku menyim-
pang yang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa 
karena sudah pasti melanggar peraturan yang di-
miliki oleh sekolah. Siswa seharusnya melakukan 
kegiatan belajar dengan baik, bukannya melaku-
kan hal-hal tersebut. Adapun perilaku menyim-
pang yang dilakukan oleh siswa bermacam-ma-
cam, seperti siswa yang mengunakan obat-obatan, 
tawuran antar pelajar, atau bullying. Perilaku 
bullying sendiri merupakan perilaku yang akhir-
akhir ini banyak mendapat sorotan karena jumlah 
kasus yang terjadi dan masalah yang disebabkan-
nya, khususnya banyak terjadi pada siswa Sekolah 
Menengah Atas.

Dalam kasus terjadinya bullying, terdapat 
beberapa pihak yang terlibat yaitu pihak yang 

melakukan bullying (pelaku bullying) dan pihak 
yang mendapat perlakuan bullying (korban bul-
lying). Seseorang dianggap telah menjadi korban 
bullying apabila Ia telah menerima suatu tindakan 
atau perilaku yang buruk secara berulang-ulang 
dari waktu ke waktu oleh satu atau sekelompok 
orang (Olweus, 1994 dalam Dake, dkk., 2003). Ber-
dasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bullying 
merupakan suatu tindakan negatif yang dilaku-
kan oleh seseorang ataupun sekelompok orang 
terhadap orang lain secara berulang-ulang. Tin-
dakan negatif yang dimaksud meliputi tindakan-
tindakan menyakiti, melukai, atau membuat ses-
eorang merasa tidak nyaman (Dake, dkk., 2003). 
Suatu perilaku juga baru dapat dikatakan sebagai 
bullying apabila terdapat ketidakseimbangan 
kekuatan antara pihak yang melakukan bullying 
dengan pihak yang mendapat perlakuan bully-
ing (Olweus, 1996). Adapun pihak yang melaku-
kan bullying memiliki kekuatan yang lebih besar 
dibandingkan dengan korban bullying.

Perilaku bullying sendiri terdiri dari be-
berapa bentuk, antara lain bullying secara fisik, 
verbal, sosial, dan seksual (Regoli, dkk., 2008). 
Apapun bentuk bullying yang dilakukan, bullying 
akan selalu berdampak bagi siswa yang mengala-
minya. Dampak dari bullying ini tidak hanya dial-
ami oleh korban bullying tetapi dialami juga oleh 
siswa yang melakukan bullying. Perilaku bullying 
sudah seharusnya dihentikan atau dicegah agar 
tidak terjadi lagi. Faktor-faktor yang berhubun-
gan dengan perilaku bullying, penting untuk di-
perhatikan agar dapat diketahui bagaimana dan 
apa yang menyebabkan perilaku bullying terjadi. 
Beberapa penelitian telah menemukan bahwa 
perilaku bullying dapat berhubungan dengan 
faktor-faktor yang berasal dari keluarga, teman, 
sekolah, dan lingkungan sekitar rumah (Espel-
age, dkk., 2000; Erginoz, dkk., 2013). Faktor yang 
berasal dari sekolah dapat dianggap sebagai posisi 
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kunci yang membantu dalam memahami dinami-
ka dari siswa yang melakukan bullying agar dapat 
diketahui strategi efektif untuk menghindari dan 
melakukan intervensi terhadap perilaku bullying 
siswa (Cunningham, 2007).

Adapun yang mungkin dapat menye-
babkan sekolah menjadi salah satu faktor yang 
berhubungan dengan perilaku bullying adalah 
lain pencapaian akademik siswa (Erginoz, dkk.,  
2013), lingkungan sekolah yang tidak aman (Es-
pelage, dkk., 2000), memiliki teman sekelas yang 
melakukan bullying (Scholte, 2010 dalam Erginoz, 
dkk., 2013), dan school bonding yang dimiliki oleh 
siswa (Simons-Morton, dkk., 1999). Berdasar-
kan beberapa faktor tersebut, school bonding 
merupakan faktor yang perlu diteliti lebih lanjut. 
School bonding merupakan konsep yang merujuk 
pada hubungan siswa dengan sekolah dan aspek-
aspek dari kehidupan akademiknya (Maddox & 
Prinz, 2003). School bonding diketahui memi-
liki keterkaitan dengan aspek-aspek positif pada 
siswa. Siswa yang memiliki hubungan positif 
dengan sekolahnya, kurang suka untuk terlibat 
dalam perilaku bermasalah seperti perkelahian 
dan penggunaan narkoba (Hawkins & Weis, 1985 
dalam Simons-Morton, dkk., 1999). Peneliti men-
emukan bahwa school bonding dapat berhubun-
gan dengan bullying.

Siswa yang melakukan bullying diketa-
hui memiliki karakteristik seperti berasal dari 
keluarga yang kurang memiliki komunikasi an-
tara orang tua dan anak, memiliki orang tua yang 
kurang mendukung dan responsif, kurangnya 
panutan dari orang dewasa, dan berasal dari ling-
kungan yang kasar (Dake, dkk., 2003). Adanya 
school bonding yang dimiliki oleh siswa dapat 
memenuhi kelemahan dari karakteristik siswa 
yang melakukan bullying. School bonding yang 
terdiri dari empat dimensi yaitu attachment 
pada sekolah, attachment pada personil sekolah, 

komitmen pada sekolah, dan keterlibatan pada 
aktivitas sekolah dapat sesuai dengan karakter-
istik siswa yang melakukan bullying. Siswa yang 
melakukan bullying adalah siswa yang berasal 
dari keluarga yang kurang memiliki komunikasi, 
dukungan, dan respon terhadap dirinya sehingga 
dengan adanya school bonding khususnya dimen-
si attachment pada sekolah dan attachment pada 
personil sekolah dapat menjadikan kekurangan 
pada karakteristik siswa yang melakukan bullying 
terpenuhi. Siswa menjadi memiliki komunikasi, 
dukungan, dan respon yang tidak Ia terima dari 
keluarganya karena siswa telah merasa memiliki 
attachment dari sekolah dan personel sekolah. 
Berdasarkan hal tersebut, perilaku bullying pada 
siswa dapat dicegah. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka 
penulis ingin mengetahui bagaimana hubungan 
school bonding siswa yang terdiri dari empat di-
mensi yaitu attachment pada sekolah, attachment 
pada personel sekolah, komitmen pada sekolah, 
dan keterlibatan pada aktivitas sekolah dengan 
kecenderungan melakukan bullying pada siswa 
Sekolah Menengah Atas. 

METODE PENELITIAN

 Subjek pada penelitian ini adalah siswa 
kelas 11 dan kelas 12 yang berasal dari SMA Ma-
hardhika Surabaya dan SMA Trimurti Surabaya. 
Pemilihan siswa SMA Mahardhika Surabaya dan 
SMA Trimurti Surabaya sebagai subjek pada 
penelitian ini karena siswa dari dua sekolah 
tersebut sesuai dengan karakteristik subjek yang 
dibutuhkan pada penelitian ini, yaitu siswa yang 
sedang berada di tingkatan kelas 11 dan kelas 12 
dari sekolah swasta. Adapun jumlah subjek yang 
terkumpul pada penelitian ini adalah 87 siswa 
dengan rentang usia 15 hingga 19 tahun. Jumlah 
siswa tersebut terdiri dari 48 (55,2 %) siswa bejen-
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is kelamin laki-laki dan 39 (44,8 %) siswa berjenis 
kelamin perempuan. 

Instrumen penelitian yang digunakan 
pada penelitian ini adalah skala school bonding 
dan skala kecenderungan melakukan bullying 
yang dikembangkan sendiri oleh penulis. Skala 
school bonding dikembangkan oleh penulis dari 
teori milik Maddox dan Prinz (2003), yang me-
nyatakan bahwa school bonding merupakan 
hubungan yang dimiliki oleh siswa dengan seko-
lah dan pihak-pihak yang ikut serta berkontribusi 
di sekolahnya (guru dan personel sekolah). Pada 
skala school bonding ini, school bonding diukur 
melalui empat dimensi sesuai dengan pendapat 
dari Maddox dan Prinz (2003), yaitu attachment 
pada sekolah (siswa merasa bangga, sense of be-
longing, aman, dan nyaman terhadap sekolahn-
ya), attachment pada personel sekolah (siswa 
merasa diperhatikan, didukung, dan dipahami 
oleh guru dan staf di sekolahnya), komitmen pada 
sekolah (siswa berupaya untuk memprioritaskan 
sekolah dan mengikuti norma atau peraturan-
peraturan yang berlaku di sekolahnya), dan keter-
libatan pada sekolah (Siswa mengikuti dan terli-
bat dalam kegiatan di sekolahnya dengan melihat 
pada frekuensi keikutsertaan dan kontribusi pada 
setiap kegiatan yang ada di sekolah).  

Sedangkan skala kecenderungan melaku-
kan bullying dikembangkan oleh peneliti ber-
dasarkan teori kecenderungan perilaku milik 
Ajzen (1991) dan teori bullying milik Regoli, dkk. 
(2008). Berdasarkan kedua teori tersebut, kecen-
derungan melakukan bullying adalah faktor yang 
megindikasikan seberapa kuat upaya seseorang 
untuk mencoba dan melakukan tindakan ke-

kerasan secara sendiri atau berkelompok kepada 
orang lain yang memiliki kekuatan lebih rendah 
dibanding dirinya dalam hal fisik, umur, atau-
pun status sosial. Skala kecenderungan melaku-
kan bullying ini diukur melaui tiga aspek ses-
uai pendapat dari Ajzen (1991), yaitu sikap pada 
perilaku (siswa menilai positif perilaku bullying 
dan mengevaluasi dampak dari perilaku bully-
ing sebagai hal yang positif), norma subjektif 
(siswa memiliki orang-orang yang penting dalam 
hidupnya, menilai positif perilaku bullying), dan 
perceived behavioral control (siswa merasa mam-
pu melakukan bullying karena memiliki kesem-
patan untuk melakukannya). Adapun jenis bul-
lying yang dimaksud pada skala kecenderungan 
bullying ini terdiri dari physical bullying, verbal 
bullying, emotional bullying, dan sexual bullying 
(Regoli, dkk., 2008). 

Metode analisis data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah analisis korelasi pear-
son (Pearson Product Moment Correlation). Ala-
san penggunaan metode analisis tersebut karena 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menge-
tahui ada atau tidaknya hubungan negatif antara 
school bonding dengan kecenderungan melaku-
kan bullying pada siswa Sekolah Menengah Atas. 
Selain itu, kedua variabel pada penelitian ini ber-
jenis data interval sehingga teknik analisis korela-
si pearson (Pearson Product Moment Correlation) 
adalah teknik analisis yang paling sesuai untuk 
digunakan. 

HASIL DAN BAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

Tabel 1

Hasil Uji Korelasi
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School Bond-
ing

Kecenderungan Melakukan 
Bullying

School Bonding Pearson Cor-
relation 1 -.545

Sig. (1-tailed) .000

N 87 87
K e c e n d e r u n g a n 
Melakukan Bullying

Pearson Cor-
relation -.545 1

Sig. (1-tailed) .000

N 87 87
 Tabel tersebut menunjukkan bahwa 
nilai p (sig.) one tailed yang dimiliki oleh varia-
bel school bonding dan variabel kecenderungan 
melakukan bullying pada penelitian ini sebesar 
0,000. Nilai p (sig.) yang lebih kecil dari pada 0,05 
menunjukkan bahwa kedua variabel penelitian 
berhubungan, sedangkan nilai p (sig.) yang lebih 
besar dari pada 0,05 menujukkan bahwa kedua 
variabel tidak berhubungan. Sehingga nilai p (sig.) 
yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan 
bahwa terdapat hubungan antara variabel school 
bonding dan variabel kecenderungan melaku-
kan bullying. Selain menunjukkan ada atau tida-
knya hubungan antara kedua variabel, tabel di 
atas juga menunjukkan besar kekuatan dan arah  
hubungan yang dimiliki oleh kedua variabel pada 
penelitian ini. Berdasarkan tabel di atas diketa-
hui bahwa nilai koefesien korelasi yang diperoleh 
adalah -0,545. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
kekuatan hubungan antara variabel school bond-
ing dan kecenderungan melakukan bullying pada 
penelitian ini besar dengan arah hubungan nega-
tif. Kekuatan hubungan antara kedua variabel ter-
masuk dalam kategori besar karena menurut pe-
doman milik Cohen (1988 dalam Pallant, 2007), 
nilai 0,5 hingga 1,00  termasuk dalam kategori 
kekuatan hubungan yang besar. Arah hubungan 
yang negatif menunjukkan bahwa apabila school 
bonding yang dimiliki oleh subjek pada penelitian 
ini tinggi, maka kecenderungan melakukan bully-
ing yang dimiliki akan rendah. Sebaliknya, apabila 

school bonding yang dimiliki oleh subjek peneli-
tian ini rendah, maka kecenderungan melakukan 
bullying yang dimiliki oleh subjek tersebut akan 
tinggi.

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
adanya kesesuaian dengan beberapa konsep teori-
tis dan hasil penelitian lainnya. Beberapa konsep 
teoritis tersebut antara lain konsep milik Hirschi 
(1969 dalam Maddox & Prinz, 2003), Simons-Mor-
ton, dkk. (1999), dan Maddox & Prinz (2003). Ha-
sil penelitian ini sesuai dengan konsep milik Hirs-
chi (1969 dalam Maddox & Prinz, 2003), karena 
menurut konsep tersebut school bonding meru-
pakan salah satu prediktor utama dari perilaku 
bullying. Menurut Hirschi (1969 dalam Maddox & 
Prinz, 2003), siswa yang memiliki school bonding 
yang rendah akan sulit menyesuaikan dirinya den-
gan peraturan-peraturan yang berlaku di seko-
lahnya. Siswa tersebut kesulitan untuk memiliki 
perasaan bahwa Ia adalah bagian dari sekolahnya 
sehingga merasa wajib untuk berperilaku sesuai 
dengan aturan yang ada di sekolahnya yaitu tidak 
melakukan perilaku menyimpang salah satunya 
bullying. Berbeda dengan siswa yang memiliki 
school bonding yang tinggi, Ia akan lebih mudah 
untuk menyesuaikan dirinya dengan aturan yang 
berlaku di sekolahnya karena Ia memiliki per-
asaan bahwa Ia menjadi bagian dari sekolahnya.

 Berdasarkan konsep milik Simons-Mor-
ton, dkk. (1999), siswa yang memiliki school bond-
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ing yang tinggi akan cenderung kurang terlibat 
dalam perilaku menyimpang salah satunya adalah 
perilaku bullying. Menurut Simons-Morton, dkk. 
(1999), siswa yang memiliki school bonding yang 
tinggi lebih merasa bahwa prestasi akademik leb-
ih penting dari pada hal-hal lainnya. Siswa terse-
but lebih memfokuskan dirinya untuk mencapai 
prestasi akademik yang tinggi. Ia akan meng-
hindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak ber-
guna seperti melakukan perbuatan menyimpang, 
karena menurutnya perbuatan menyimpang akan 
dapat mempengaruhi pencapaian akademik yang 
Ia miliki.

 Selain sejalan dengan beberapa konsep 
teoritis, hasil penelitian ini juga sejalan atau ses-
uai dengan hasil penelitian lainnya. Hasil peneli-
tian ini mendukung penelitian yang telah dilaku-
kan oleh Gao dan Chan (2015), yang menyatakan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
school bonding dengan perilaku bullying yang 
dilakukan oleh siswa. Berdasarkan penelitian 
tersebut, siswa yang memandang dirinya tidak 
pernah atau telah melakukan perilaku bullying 
tetapi dalam frekuensi yang rendah adalah siswa 
yang memiliki school bonding yang tinggi. Hasil 
penelitian lainnya yang juga sejalan dengan hasil 
penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 
oleh Eisele, dkk. (2009), yang menyatakan bahwa 
siswa yang merasa lebih bonding terhadap seko-
lahnya atau memiliki school bonding yang tinggi 
adalah siswa yang merasa tidak terikat atau lebih 
sedikit terikat pada perilaku bermasalah. 

 Menurut peneliti sendiri, adanya hubun-
gan antara variabel school bonding dan kecend-
erungan melakukan bullying pada penelitian ini 
adalah karena adanya kesesuaian untuk saling 
melengkapi antara kedua variabel tersebut. Dike-
tahui bahwa karakteristik yang dimiliki oleh siswa 
yang melakukan bullying adalah berasal dari ling-
kungan yang kasar, kurang adanya panutan dari 

orang dewasa, berasal dari keluarga yang kurang 
komunikasi, mendukung, dan responsif terhadap 
dirinya (Dake, dkk., 2003). School bonding yang 
dimiliki oleh siswa dapat menandakan bahwa 
siswa telah melengkapi adanya kekurangan yang 
dimilikinya. Kekurangan tersebut berada pada 
lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya 
yang mendukungnya untuk melakukan bullying. 

 School bonding yang terdiri dari empat 
dimensi (Maddox & Prinz, 2003), yaitu attach-
ment pada sekolah, attachment pada personel 
sekolah, komitmen pada sekolah, dan keterli-
batan pada aktivitas sekolah dapat melengkapi 
adanya kekurangan pada karakteristik siswa yang 
melakukan bullying. Adanya school bonding, 
khususnya adanya dimensi attachment pada 
sekolah dan attachment pada personil sekolah 
dapat melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh 
siswa yang melakukan bullying karena ia memi-
liki karakteristik yaitu berasal dari keluarga yang 
kurang komunikasi, mendukung, dan responsif 
(Dake, dkk., 2003). Dimensi attachment pada 
sekolah dan attachment pada personel sekolah 
dapat membuat siswa menjadi merasa memiliki 
komunikasi, dukungan, dan respon yang tidak Ia 
terima dari keluarganya. Berdasarkan penjelasan 
tersebut, school bonding dapat menjadi salah satu 
faktor yang dapat mencegah perilaku bullying. Se-
hingga menjadi beralasan apabila school bonding 
yang dimiliki oleh siswa tinggi maka kecenderun-
gan melakukan bullying yang ia miliki akan ren-
dah, begitu juga sebaliknya.

SIMPULAN DAN SARAN

 Berdasarkan hasil penelitian yang diper-
oleh, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan negatif yang signifikan antara school 
bonding dengan kecenderungan melakukan bul-
lying pada siswa Sekolah Menengah Atas. Hasil 
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penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin 
tinggi tingkat school bonding yang dimiliki oleh 
siswa, maka kecenderungan melakukan bullying 
yang dimiliki oleh siswa tersebut semakin ren-
dah. Sebaliknya, semakin rendah tingkat school 
bonding yang dimiliki oleh siswa maka kecend-
erungan melakukan bullying yang dimiliki oleh 
siswa tersebut menjadi semakin tinggi. Adapun 
kekuatan hubungan yang dimiliki antara variabel 
school bonding dengan kecenderungan bullying 
pada penelitian ini menunjukkan berada dalam 
kategori kekuatan hubungan yang besar.

Adapun penelitian ini memiliki beber-
apa kelemahan yang kemungkinan dapat mem-
pengaruhi hasil penelitian ini. Berikut beberapa 
kelemahan yang dimiliki oleh penelitian ini an-
tara lain subjek pada penelitian ini hanya berasal 
dari dua sekolah saja yaitu SMA Trimurti Sura-
baya dan SMA Mahardhika Surabaya, seharusnya 
subjek dapat berasal dari banyak sekolah lainnya 
agar dapat memperluas dan memperkuat gen-
eralisasi hasil penelitian ini. Kelemahan lainnya 
adalah penelitian ini hanya menggunakan jumlah 
subjek dalam jumlah yang sedikit yaitu 87 subjek, 
seharusnya penelitian ini dapat menggunakan 
subjek dalam jumlah yang lebih banyak agar hasil 
penelitian ini dapat digeneralisasikan lebih luas. 
Berdasarkan kelemahan atau keterbatasan terse-
but maka terdapat beberapa saran yang dapat 
peneliti berikan agar penelitian selanjutnya men-
jadi lebih baik, yaitu diharapkan penelitian selan-

jutnya dapat menggunakan subjek dari sekolah 
yang berbeda-beda atau banyak sekolah dengan 
jumlah subjek yang lebih banyak dari pada pene-
litian ini.

 Walaupun terdapat beberapa kelemahan 
atau keterbatasan pada penelitian ini, tetapi di-
harapkan penelitian ini tetap dapat bermanfaat 
bagi masyarakat secara umum dan khususnya 
bagi siswa Sekolah Menengah Atas. Siswa Sekolah 
Menengah Atas yang menjadi subjek dalam pene-
litian ini diharapkan dapat menghindari dirinya 
melakukan perilaku bullying dengan mengeta-
hui bahwa school bonding memiliki hubungan 
negatif yang signifikan dengan perilaku bullying. 
Sehingga dengan mengetahui hal tersebut, siswa 
menyadari pentingnya memiliki keterikatan 
lebih dengan sekolahnya dengan menyesuaikan 
perilakunya aturan yang ada di sekolahnya, me-
ningkatkan kelekatannya (attachment) dengan 
personel sekolah, kelekatanya (attachment) den-
gan sekolah, komitmennya dengan sekolah, dan 
keterlibatannya di sekolah.

 Selain bagi siswa Sekolah Menengah 
Atas, penelitian ini diharapkan juga bermanfaat 
bagi sekolah tempat siswa berada tersebut. Seko-
lah sebagai institusi di luar keluarga diharapkan 
dapat menghindarkan siswanya untuk melakukan 
perilaku bullying dengan cara memastikan bahwa 
siswa memiliki school bonding yang tinggi dengan 
sekolahnya.
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