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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan tentang pengaruh 

pemberian pelatihan siaga bencana terhadap kesiapsiagaan siswa dalam 

menghadapi bencana gempa bumi di SMPN 1 Kerambitan Tahun 2018 dengan 

164 responden dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

karakteristik berdasarkan usia dan jenis kelamin. Karakteristik responden 

berdasarkan usia terbagi dalam usia 13 tahun, 14 tahun, dan 15 tahun. 

Responden paling banyak pada usia 14 tahun yaitu sebanyak 83 responden 

atau 50,6%. Karakteristik responden berdasakan jenis kelamin dibagi menjadi 

laki-laki sejumlah 93 responden atau 56,7% dan perempuan sejumlah 71 

responden atau 43,3%. 

2. Hasil tingkat kesiapsiaagan siswa dalam menghadapi bencana sebelum 

diberikan pelatihan Siaga Bencana kategori kurang siap paling tinggi yaitu 

sebanyak 48 responden atau 29,3% dan paling rendah pada kategori belum 

siap yaitu sebanyak 11 responden atau 6,7%, untuk kategori sangat siap 

berjumlah 21 responden atau 12,8 %, kategori siap sebanyak 45 responden 

atau 27,4% dan kategori hampir siap sebanyak 39 responden atau 23,8%.  

3. Tingkat kesiapsiaagan siswa dalam menghadapi bencana setelah diberikan 

pelatihan siaga bencana terdapat peningkatan dengan hasil sebagian besar 

siswa berada pada kategori sangat siap yaitu sebanyak 71 responden atau 

43,3%, kategori siap sebanyak 58 responden atau 35,4%, kategori hampir siap 
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sebanyak 31 responden atau 18,9%, katagori kurang siap sebanyak 4 

responden atau 2,4%, dan tidak ada responden yang berada pada kategori 

belum siap. 

4. Ada pengaruh signifikan pemberian pelatihan Siaga Bencana terhadap 

kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana gempa bumi ρ-value pada 

kolom Sig.(2-tailed) 0,000. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran dari 

penulis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan diantaranya : 

1. Bagi Para Siswa SMPN 1 Kerambitan Tabanan 

 Siswa diharapkan dapat mensosialisasikan kepada teman teman 

dilingkungannya mengenai materi yang didapat dari pelatihan Siaga Bencana 

untuk meningkatkan kesiapsiagaan di area sekolah. 

2. Bagi Para Guru SMPN 1 Kerambitan Tabanan 

Meningkatkan pemberian materi khususnya mengenai kebencanaan 

kepada siswa dengan mengembangkan metode yang lebih menarik seperti 

memasukannya dalam materi ekstrakulikuler seperti Pramuka dan PMR yang 

disertai dengan latihan latihan simulasi bencana alam maupun non alam untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi bencana yang bisa datang 

kapan saja. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun referensi bagi 

peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh pemberian 
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pelatihan siaga bencana dalam menghadapi bencana dengan menggunakan 

variabel yang berbeda dan bervariasi seperti penggunaan media audivisual, 

permainan dan table top sehingga dapat meningkatkan pengetahuan khususnya 

pada kelompok siswa tentang kebencanaan. 

 


