
 
 

 

Mutia Ifanka, 2021  94 
HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN KESEDIAAN MENJADI RELAAN BENCANA PADA 

MAHASISWA S1 KEPERAWATAN 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Keperawatan Program Sarjana 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.respository.upnvj.ac.id]  

BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan pada bab 

sebelumnya mengenai Hubungan pengegahuan dan sikap dengan kesediaan 

menjadi relawan bencana pada Mahasiswa S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta  

maka diperoleh kesimpulan bahwa   

a. Responden sebagian besar berusia 18-20 tahun, berjenis kelamin 

perempuan, dan berasal dari angkatan 2017.  

b. Gambaran pengetahuan responden hampir seimbang antara responden 

pada kategori baik sebanyak 50,2% dan kurang baik sebanyak 49.8%.  

c. Gambaran sikap responden lebih banyak berada pada kategori baik 

sebanyak 58,4% dan kurang baik sebanyak 41,6%. 

d. Gambaran kesediaan responden menjadi relawan bencana lebih banyak 

berada pada kategori tinggi sebanyak 56,0% dan kategori cukup sebanyak 

44,0 %.  

e. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara Karakteristik Responden 

(Usia, Jenis Kelamin, dan angkatan) dengan kesediaan menjadi relawan 

bencana pada Mahasiswa S1 Keperawatn UPN Veteran Jakarta. 

f. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kesediaan 

menjadi relawan bencana pada Mahasiswa S1 Keperawatan UPN Veteran 

Jakarta dengan nilai p value = 0,000 (p<0,05) dengan nilai OR=5,132 

artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan 

kesediaan menjadi relawan bencana dan responden dengan pengetahuan 

kurang baik memiliki resiko 5,132 kali lebih tinggi untuk tidak bersedia 

menjadi relawan bencana dibandingkan responden yang memiliki 

pengetahuan dalam kategori baik.  

g. Ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan kesediaan menjadi 

relawan bencana pada Mahasiswa S1 Keperawatan UPN Veteran Jakarta 
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dengan nilai p value = 0,001 (p<0,05) artinya terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan kesediaan menjadi relawan 

bencana. Adapun nilai OR = 2,491  yang artinya mahasiswa dengan sikap 

yang kurang baik memiliki risiko 2,491 kali lebih tinggi untuk tidak 

bersedia menjadi relawan bencana dibandikan responden dengan sikap 

dalam kategori baik. 

 

V.2   Saran 

Saran untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Institusi program studi S1 keperawatan UPN Veteran Jakarta 

Sebagai masukkan bagi institusi untuk menambahkan atau 

menyempurnakan pembelajaran mengenai disaster medicine terutama 

materi PFA (Psichological Firts Aid) dalam kurikulum keperawatan 

bencana atau kesehatan matra serta menjadi bahan evalasi baik dari segi 

metode pembelajaran yang mencakup teori dan praktik agar dapat 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mahasiswa agar 

tingkat kesediaan mahasiswa untuk menjadi relawan bencana semakin 

meningkat. 

b. Bagi Mahasiswa Keperawatan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar mahasiswa terus meningkatkan 

pengetahuan dan sikapnya baik didapatkan dari mata kuliah keperawatan 

bencana, kesehatan matra, pelatihan kebencanaan, seminar atau webinar 

kebencanaan dan lain sebagainya sehingga hal tersebut dapat menjadi 

bekal kepada mahasiswa ketika harus terjun langsung dalam lokasi 

bencana, di instansi pelayanan kesehatan maupun di lingkungan 

masyarakat. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya mampu melakukan penelitian terkait 

faktor-faktor lain yang mungkin dapat meningkatkan kesediaan 

mahasiswa menjadi relawan bencana serta dapat melibatkan mahasiswa 

program studi lainnya yang juga dapat diberdayakan menjadi relawan 

bencana agar penelitian ini bisa lebih baik dan berkembang. 


